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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 22 

December 

2022 

Bupati Terima 

Penghargaan 

12 Positive Metro 

Riau 

Bupati Terima Penghargaan. Kategori Piagam dan 

Lencana Produktivitas Siddhakarya. SIAK- Bupati 

Siak, AIfedri, menerima penghargaan kategori 

Piagam dan Lencana Produktivitas dalam ajang 

penganugerahan Siddhakarya 2022 oleh Dinas 

Ketenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Riau,. 

Piagani diserahkan langsung oleh Kepala Dinas 

Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Riau, Imron 

Rosyadi, dan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) 

Kabupaten Siak, Arfan Usman, di Ballroom Royal 

Asnof Hotel Kota Pekanbaru, Selasa, (20/12). 

2. 22 

December 

2022 

Didominasi 

Honorer, 1.700 

Penerima BSU 

Belum Ambil 

Uangnya di 

Kantor POS 

3 Neutral Suara 

Ntb 

Didominasi Honorer, 1.700Penerima BSU Belum 

AmbilUangnya di Kantor POS. -. Sebanyak 1.700 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah kerja 

Kantor POS Mataram hingga 21 Desember 2022 

belum mencairkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

dari pemerintah. Menurut Sigit, manajemen Kantor 

POS akan mengembalikan dana BSU itu jika KPM 

tidak mencairkan hingga batas waktu yang sudah 

ditentukan. Kepala Kantor Pos Mataram, Sigit 

Sugiharto, Rabu (21/ 12) mengatakan, pemerintah 

sudah memperpanjang durasi pengambilan BSU 

sebelumnya batas akhir pada 20 Desember, menjadi 

27 Desember. 

3. 22 

December 

2022 

PPKM Stop 

Sebelum Akhir 

Tahun 

1 Negative Tribun 

Kaltim 

PPKM Stop Sebelum Akhir Tahun. Dan mungkin 

nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti 

PSBB. Dia memprediksi kasus pun tidak akan 

melonjak dl akhir tahun. Ia pun mendukung rencana 

Presiden Jokowi yang ingin menghentikan PPKM 

pada akhir tahun ini. 

4. 22 

December 

2022 

Bangun 

Anjungan Siap 

Kerja di Sepaku 

11 Positive Tribun 

Kaltim 

Bangun Anjungan Siap Kerja di Sepaku. PERESMIAN- 

Anjungan siap kerja di Kecamatan Sepaku yang 

peresmiannya dihadiri Pit Bupati PPU beberapa 

waktu lalu. PENAJAM, TRIBUN- Keberadaan 

anjungan siap keija di Kecamatan Sepaku, agar 

meminimallsir praktlk penipuan lowongan kerja 

khususnya dt Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Anjungan siap keija yang dibangun oleh 
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Kementerian Tenaga Keija (Kemenaker) telah 

dioperasikan sejak beberapa waktu terakhir. 

5. 22 

December 

2022 

IKN Harus 

Menyejahterkan 

Perempuan di 

Kalimantan 

Timur 

1 Neutral Tribun 

Kaltim 

IK\ Harus MenyejahterakanPerempuan di 

Kalimantan Timur. IK\ Harus 

MenyejahterakanPerempuan di Kalimantan Timur. - 

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di 

Kalimantan Timur menjadi momentum sejarah 

peradaban Indonesia, yang menghadirkan 

kesempatan bagi para perempuan di Provinsi 

Kalimantan Timur. Tribun Kalimantan Timur 

menggelar Webinar Nasional dengan mengusung 

tema Kesiapan. 

6. 22 

December 

2022 

Sistem 

Pengupahan 

Berkeadilan 

5 Positive Investor 

Daily 

Sistem PengupahanBerkeadilan. Mewujudkan UU 

Pengupahan merupakan agenda penting bangsa. 

Eksistensi UU Pengupahan yang baru selain harus 

menguatkan UU Ketenagakerjaan juga untuk 

mengantisipasi jenis-jenis lapangan kerja baru akibat 

digitalisasi ekonomi dan menyongsong era Industri 

4.0. Sistem pengupahan di Indonesia terus 

mengalami degradasi. 

7. 22 

December 

2022 

Penyaluran 

Subsidi Upah 

Diharapkan 

Tepat Sasaran 

9 Positive Kompas Penyaluran Subsidi Upah Diharapkan Tepat Sasaran. 

KETENAGAKERJAAN. JAKARTA, KOMPAS Batas waktu 

pencairan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 

2022 diperpanjang yang semula 20 Desember 2022 

menjadi 27 Desember 2022. Dengan perpanjangan 

ini, penyaluran BSU diharapkan dapat lebih optimal 

dan tepat sasaran. 

8. 22 

December 

2022 

KINERJA 

EKSPOR BAKAL 

REDAKAN PHK 

7 Negative Bisnis 

Indonesia 

I KETENAGAKERJAAN |. KINERJA EKSPOR BAKAL 

REDAKAN PHK. 00. Bisnis, JAKARTA Asosiasi 

Pengusaha Indonesia memprediksi badai pemutusan 

hubungan kerja baru mereda jika kinerja 

ekspornasional kembali naik setelah terdampak 

resesi global sejak pertengahan 2022. Afiffah 

Rahmah Nurdifa S Hendra Wibawa. 

9. 22 

December 

2022 

Profil Tenaga 

Kerja RI Jadi 

Tantangan 

Tersendiri 

10 Neutral Media 

Indonesia 

Undang-Undang Cipta Kerja ini juga 

memperkenalkan sistem jaminan sosial yang baru 

berupa jaminan kehilangan pekerjaan. PARA pekerja 

di Indonesia kebanyakan diisi oleh tenaga kerja 

dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah. Dari 

profil ketenagakerjaan Indonesia, mereka yang 

menganggur justru yang memiliki tingkat pendidikan 

lebih tinggi, seperti SMK, SMA, diploma, dan sarjana. 
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Ini menjadi tantangan tersendiri, kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Outlook 

Perekonomian 2023 di Jakarta, kemarin. 

10. 22 

December 

2022 

Ngeri Apindo 

Prediksi Badai 

PHK Masih 

Berlanjut di 

2023 

9 Negative Tribun 

Bali 

Apindo Prediksi Badai PHKMasih Berlanjut di 2023. 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

memproyeksi badai PHK (Pemutusan Hubungan 

Kerja) masih akan berlanjut hingga kuartal 1/2023. 

"PHK akan terus berlanjut, dalam arti kata yang 

terkait dengan ekspor itu kami belum bisa 

prediksikan, apakah ekspor ini akan ada rebound di 

kuartal 2, tapi di kuartal 1 itu belum," kata Hariyadi 

dalam konferensi pers Outlook Ekonomi & Bisnis 

Apindo 2023, di Kantor Apindo seperti dilansir 

Bisnis. Ngeri! 

11. 22 

December 

2022 

Menaker Ida 

Maunya 

Berbasis 

Produktivitas 

6 Positive Rakyat 

Merdeka 

Menaker Ida Maunya Berbasis Produktivitas. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan 

mendorong pelaksanaan sistem upah berbasis 

produktivitas pekerja. Kondisi hubungan industrial di 

berbagai perusahaan atau industri ini menjadi 

peluang dan harapan untuk terus mendorong 

penerapan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas, ujar Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah dalam memberi keterangan 

persnya di Jakarta, kemarin. Amanat itu menjadi 

salah satu poin krusial dari sembilan lompatan yang 

dicanangkan Kemenaker, yaitu pengaktualisasian visi 

baru hubungan industrial. 

12. 22 

December 

2022 

Disnakertrans 

Koordinasikan 

Pemulangan 

Tiga Jenazah TKI 

Asal Sumbawa 

5 Neutral Suara 

Ntb 

Disnakertrans Koordinasikan PemulanganTiga 

Jenazah TKI Asal Sumbawa. Sumbawa Besar (Suara 

Nusa Tenggara Barat)-. Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Dr. Budi 

Prasetiyo, secara intensif berkoordinasi dengan 

sejumlah pihak terkait pemulangan tiga jenazah TKI 

warga Sumbawa. Namun yang jelas itu warga 

Sumbawa, ujar Budi yang enggan berkomentar lebih 

jauh saat dikonfirmasi, Rabu (21/12) kemarin. Meski 

pihaknya masih menelusuri lebih jauh terkait data 

TKI dimaksud. 
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Title Bupati Terima Penghargaan 

Media Metro Riau Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Page 12 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

22/METRO_RIAU1/Bupati%20Terima%20Penghargaan=1=12=1.jpg 

Summary Bupati Terima Penghargaan. Kategori Piagam dan Lencana Produktivitas Siddhakarya. SIAK- 

Bupati Siak, AIfedri, menerima penghargaan kategori Piagam dan Lencana Produktivitas dalam 

ajang penganugerahan Siddhakarya 2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi Provinsi 

Riau,. Piagani diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Riau, 

Imron Rosyadi, dan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Arfan Usman, di 

Ballroom Royal Asnof Hotel Kota Pekanbaru, Selasa, (20/12). 
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Title Didominasi Honorer, 1.700 Penerima BSU Belum Ambil Uangnya di Kantor POS 

Medi

a 

Suara Ntb Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

22/SUARA_NTB1/Didominasi%20Honorer,%201.700%20Penerima%20BSU%20Belum%20Ambil%

20Uangnya%20di%20Kantor%20POS=1=3=1.jpg 

Summ

ary 

Didominasi Honorer, 1.700Penerima BSU Belum AmbilUangnya di Kantor POS. -. Sebanyak 1.700 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah kerja Kantor POS Mataram hingga 21 Desember 

2022 belum mencairkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Menurut Sigit, 

manajemen Kantor POS akan mengembalikan dana BSU itu jika KPM tidak mencairkan hingga 

batas waktu yang sudah ditentukan. Kepala Kantor Pos Mataram, Sigit Sugiharto, Rabu (21/ 12) 

mengatakan, pemerintah sudah memperpanjang durasi pengambilan BSU sebelumnya batas akhir 

pada 20 Desember, menjadi 27 Desember. 
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Title PPKM Stop Sebelum Akhir Tahun 

Media Tribun Kaltim Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Negative 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

22/TRIBUN_KALTIM1/PPKM%20Stop%20Sebelum%20Akhir%20Tahun=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

22/TRIBUN_KALTIM1/PPKM%20Stop%20Sebelum%20Akhir%20Tahun=2=1=1.jpg 

Summary PPKM Stop Sebelum Akhir Tahun. Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan 

berhenti PSBB. Dia memprediksi kasus pun tidak akan melonjak dl akhir tahun. Ia pun 

mendukung rencana Presiden Jokowi yang ingin menghentikan PPKM pada akhir tahun ini. 
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Title Bangun Anjungan Siap Kerja di Sepaku 

Media Tribun Kaltim Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Page 11 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

22/TRIBUN_KALTIM1/Bangun%20Anjungan%20Siap%20Kerja%20di%20Sepaku=1=11=1.jpg 

Summary Bangun Anjungan Siap Kerja di Sepaku. PERESMIAN- Anjungan siap kerja di Kecamatan Sepaku 

yang peresmiannya dihadiri Pit Bupati PPU beberapa waktu lalu. PENAJAM, TRIBUN- 

Keberadaan anjungan siap keija di Kecamatan Sepaku, agar meminimallsir praktlk penipuan 

lowongan kerja khususnya dt Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Anjungan siap keija yang 

dibangun oleh Kementerian Tenaga Keija (Kemenaker) telah dioperasikan sejak beberapa 

waktu terakhir. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-22/TRIBUN_KALTIM1/Bangun%20Anjungan%20Siap%20Kerja%20di%20Sepaku=1=11=1.jpg
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Title IKN Harus Menyejahterkan Perempuan di Kalimantan Timur 

Media Tribun Kaltim Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

22/TRIBUN_KALTIM1/IKN%20Harus%20Menyejahterkan%20Perempuan%20di%20Kaltim=1=1

=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

22/TRIBUN_KALTIM1/IKN%20Harus%20Menyejahterkan%20Perempuan%20di%20Kaltim=2=1

=1.jpg 

Summar

y 

IK\ Harus MenyejahterakanPerempuan di Kalimantan Timur. IK\ Harus 

MenyejahterakanPerempuan di Kalimantan Timur. - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) 

Nusantara di Kalimantan Timur menjadi momentum sejarah peradaban Indonesia, yang 

menghadirkan kesempatan bagi para perempuan di Provinsi Kalimantan Timur. Tribun 

Kalimantan Timur menggelar Webinar Nasional dengan mengusung tema Kesiapan. 
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Title Sistem Pengupahan Berkeadilan 

Media Investor Daily Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

22/INVESTOR_DAILY1/Sistem%20Pengupahan%20Berkeadilan=1=5=1.jpg 

Summary Sistem PengupahanBerkeadilan. Mewujudkan UU Pengupahan merupakan agenda penting 

bangsa. Eksistensi UU Pengupahan yang baru selain harus menguatkan UU Ketenagakerjaan 

juga untuk mengantisipasi jenis-jenis lapangan kerja baru akibat digitalisasi ekonomi dan 

menyongsong era Industri 4.0. Sistem pengupahan di Indonesia terus mengalami degradasi. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-22/INVESTOR_DAILY1/Sistem%20Pengupahan%20Berkeadilan=1=5=1.jpg


 

13 

 

Title Penyaluran Subsidi Upah Diharapkan Tepat Sasaran 

Media Kompas Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

22/KOMPAS1/Penyaluran%20Subsidi%20Upah%20Diharapkan%20Tepat%20Sasaran=1=9=1.j

pg 

Summar

y 

Penyaluran Subsidi Upah Diharapkan Tepat Sasaran. KETENAGAKERJAAN. JAKARTA, KOMPAS 

Batas waktu pencairan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 diperpanjang yang semula 

20 Desember 2022 menjadi 27 Desember 2022. Dengan perpanjangan ini, penyaluran BSU 

diharapkan dapat lebih optimal dan tepat sasaran. 
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Title KINERJA EKSPOR BAKAL REDAKAN PHK 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Negative 

Page 7 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

22/BISNIS_INDONESIA1/KINERJA%20EKSPOR%20BAKAL%20REDAKAN%20PHK%20=1=7=1.jpg 

Summary I KETENAGAKERJAAN |. KINERJA EKSPOR BAKAL REDAKAN PHK. 00. Bisnis, JAKARTA Asosiasi 

Pengusaha Indonesia memprediksi badai pemutusan hubungan kerja baru mereda jika kinerja 

ekspornasional kembali naik setelah terdampak resesi global sejak pertengahan 2022. Afiffah 

Rahmah Nurdifa S Hendra Wibawa. 
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Title Profil Tenaga Kerja RI Jadi Tantangan Tersendiri 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Page 10 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

22/MEDIA_INDONESIA1/Profil%20Tenaga%20Kerja%20RI%20Jadi%20Tantangan%20Tersendiri

=1=10=1.jpg 

Summar

y 

Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memperkenalkan sistem jaminan sosial yang baru berupa 

jaminan kehilangan pekerjaan. PARA pekerja di Indonesia kebanyakan diisi oleh tenaga kerja 

dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah. Dari profil ketenagakerjaan Indonesia, mereka yang 

menganggur justru yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, seperti SMK, SMA, diploma, 

dan sarjana. Ini menjadi tantangan tersendiri, kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam 

Outlook Perekonomian 2023 di Jakarta, kemarin. 
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16 

 

Title Ngeri Apindo Prediksi Badai PHK Masih Berlanjut di 2023 

Media Tribun Bali Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Negative 

Page 9 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

22/TRIBUN_BALI1/Ngeri%20%20Apindo%20Prediksi%20Badai%20PHK%20Masih%20Berlanjut

%20di%202023=1=9=1.jpg 

Summa

ry 

Apindo Prediksi Badai PHKMasih Berlanjut di 2023. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

memproyeksi badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) masih akan berlanjut hingga kuartal 

1/2023. "PHK akan terus berlanjut, dalam arti kata yang terkait dengan ekspor itu kami belum 

bisa prediksikan, apakah ekspor ini akan ada rebound di kuartal 2, tapi di kuartal 1 itu belum," 

kata Hariyadi dalam konferensi pers Outlook Ekonomi & Bisnis Apindo 2023, di Kantor Apindo 

seperti dilansir Bisnis. Ngeri! 
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Title Menaker Ida Maunya Berbasis Produktivitas 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

22/RAKYAT_MERDEKA1/Menaker%20Ida%20Maunya%20Berbasis%20Produktivitas=1=6=1.jp

g 

Summar

y 

Menaker Ida Maunya Berbasis Produktivitas. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan 

mendorong pelaksanaan sistem upah berbasis produktivitas pekerja. Kondisi hubungan 

industrial di berbagai perusahaan atau industri ini menjadi peluang dan harapan untuk terus 

mendorong penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas, ujar Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam memberi keterangan persnya di Jakarta, 

kemarin. Amanat itu menjadi salah satu poin krusial dari sembilan lompatan yang dicanangkan 

Kemenaker, yaitu pengaktualisasian visi baru hubungan industrial. 
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Title Disnakertrans Koordinasikan Pemulangan Tiga Jenazah TKI Asal Sumbawa 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

22/SUARA_NTB1/Disnakertrans%20Koordinasikan%20Pemulangan%20Tiga%20Jenazah%20TKI

%20Asal%20Sumbawa=1=5=1.jpg 

Summ

ary 

Disnakertrans Koordinasikan PemulanganTiga Jenazah TKI Asal Sumbawa. Sumbawa Besar (Suara 

Nusa Tenggara Barat)-. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, 

Dr. Budi Prasetiyo, secara intensif berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait pemulangan tiga 

jenazah TKI warga Sumbawa. Namun yang jelas itu warga Sumbawa, ujar Budi yang enggan 

berkomentar lebih jauh saat dikonfirmasi, Rabu (21/12) kemarin. Meski pihaknya masih 

menelusuri lebih jauh terkait data TKI dimaksud. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-22/SUARA_NTB1/Disnakertrans%20Koordinasikan%20Pemulangan%20Tiga%20Jenazah%20TKI%20Asal%20Sumbawa=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-22/SUARA_NTB1/Disnakertrans%20Koordinasikan%20Pemulangan%20Tiga%20Jenazah%20TKI%20Asal%20Sumbawa=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-22/SUARA_NTB1/Disnakertrans%20Koordinasikan%20Pemulangan%20Tiga%20Jenazah%20TKI%20Asal%20Sumbawa=1=5=1.jpg
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Table Of Contents : 21 December 2022 - 22 December 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 21 

Decembe

r 2022 

Banyak 

Kekerasan ART, 

MenteriPPPA: 

Pengesahan 

RUU PPRT Perlu 

Kolaborasi 

Bersama 

Halaman all - 

Kompas.com 

Positive Kompas Menteri Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (PPPA), 

Bintang Puspayoga mengatakan, 

pengesahan Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga (RUU PPRT) menjadi UU perlu 

kerja kolaborasi semua pihak. 

Pengesahan RUU dianggap mampu 

memberi perlindungan komprehensif 

kepada kelompok itu. Bintang 

mengungkapkan, RUU PPRT yang 

membahas soal pekerja memang 

dimandatkan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Kasus 

ini bisa terungkap lantaran jajaran 

Polda Metro Jaya menerima informasi 

yang didapat oleh Polres Pemalang," 

kata Ratna kepada TribunJakarta.com. 

KSP: Ada Kekosongan Aturan 

Perlindungan PRT, Pemerintah Kawal 

RUU PPRT hingga Disahkan. 

2. 21 

Decembe

r 2022 

Kumpul Bareng 

PMI, BPJS 

Ketenagakerjaa

n Berikan Kado 

di Hari Migran 

Internasional 

Positive Okezone BPJS Ketenagakerjaan menggelar 

kegiatan bertajuk "Kumpul Bareng 

PMI" di Jakarta dalam rangka 

menyambut Hari Migran Internasional 

yang jatuh setiap 18 Desember 

sekaligus perayaan HUT Ke-45. Acara 

yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan layanan jaminan 

sosial ketenagakerjaan bagi para 

Pekerja Migran Indonesia ini dibuka 

langsung oleh Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo 

serta diikuti 119 Calon Pekerja Migran 

Indonesia (CPMI) asal Cirebon yang 

akan bekerja di Malaysia. BPJS 

Ketenagakerjaan juga memberikan 

"Kado" kemudahan klaim PMI yang 

disampaikan langsung oleh Direktur 

Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan 
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http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/09322011/banyak-kekerasan-art-menteripppa-pengesahan-ruu-pprt-perlu-kolaborasi
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Roswita Nilakurnia, melalui fitur Klaim 

(electronic claim) yang dapat 

digunakan PMI untuk melakukan 

klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan 

dimana dan kapan saja. Unggah 

seluruh dokumen pendukung klaim 

serta akhiri seluruh proses dengan klik 

menu submit dan akan langsung 

ditindaklanjuti oleh BPJS 

Ketenagakerjaan. 

3. 21 

Decembe

r 2022 

Hari Migran 

Internasional, 

PMI Kini Mudah 

Klaim Manfaat 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n 

Positive Merdeka BPJS Ketenagakerjaan menggelar 

kegiatan bertajuk "Kumpul Bareng 

PMI" di Jakarta dalam rangka 

menyambut Hari Migran Internasional 

yang jatuh setiap 18 Desember 

sekaligus perayaan HUT Ke-45. Acara 

yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan layanan jaminan 

sosial ketenagakerjaan bagi para 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini 

dibuka langsung oleh Direktur Utama 

BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko 

Cahyo serta diikuti 119 Calon Pekerja 

Migran Indonesia (CPMI) asal Cirebon 

yang akan bekerja di Malaysia. BPJS 

Ketenagakerjaan juga memberikan 

"Kado" kemudahan klaim PMI yang 

disampaikan langsung oleh Direktur 

Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan 

Roswita Nilakurnia, melalui fitur E-

Klaim (electronic claim) yang dapat 

digunakan PMI untuk melakukan 

klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan 

dimana dan kapan saja. Unggah 

seluruh dokumen pendukung klaim 

serta akhiri seluruh proses dengan klik 

menu submit dan akan langsung 

ditindaklanjuti oleh BPJS 

Ketenagakerjaan. 

4. 21 

Decembe

r 2022 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n Berikan Kado 

Kemudahan 

Klaim Manfaat 

Positive Sindo News BPJS Ketenagakerjaan menggelar 

kegiatan bertajuk "Kumpul Bareng 

PMI" di Jakarta dalam rangka 

menyambut Hari Migran Internasional 

yang jatuh setiap 18 Desember 
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http://www.merdeka.com/uang/hari-migran-internasional-pmi-kini-mudah-klaim-manfaat-bpjs-ketenagakerjaan.html
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http://www.merdeka.com/uang/hari-migran-internasional-pmi-kini-mudah-klaim-manfaat-bpjs-ketenagakerjaan.html
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http://nasional.sindonews.com/read/974921/94/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kado-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi-di-hari-migran-internasional-1671588737
http://nasional.sindonews.com/read/974921/94/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kado-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi-di-hari-migran-internasional-1671588737
http://nasional.sindonews.com/read/974921/94/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kado-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi-di-hari-migran-internasional-1671588737
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bagi PMI di Hari 

Migran 

Internasional 

sekaligus perayaan HUT Ke-45. Acara 

yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan layanan jaminan 

sosial ketenagakerjaan bagi para 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini 

dibuka langsung oleh Direktur Utama 

BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko 

Cahyo serta diikuti 119 Calon Pekerja 

Migran Indonesia (CPMI) asal Cirebon 

yang akan bekerja di Malaysia dan 

juga para pemangku kepentingan dari 

Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Ketenagakerjaan, Badan 

Pelindungan dan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, 

Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, KBRI Kuala Lumpur dan 

Social Security (SOCSO) Malaysia. BPJS 

Ketenagakerjaan juga memberikan 

"Kado" kemudahan klaim PMI yang 

disampaikan langsung oleh Direktur 

Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan 

Roswita Nilakurnia, melalui fitur E-

Klaim (electronic claim) yang dapat 

digunakan PMI untuk melakukan 

klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan 

dimana dan kapan saja. Unggah 

seluruh dokumen pendukung klaim 

serta akhiri seluruh proses dengan klik 

menu submit dan akan langsung 

ditindaklanjuti oleh BPJS 

Ketenagakerjaan. 

5. 21 

Decembe

r 2022 

Dorong 

Penyandang 

Disabilitas 

Wirausaha, 

Teten-Nadiem 

Perkuat Fungsi 

SLB Jadi 

Lembaga 

Sertifikasi 

Positive Liputan 6 Aceh Pengembangan SLB menjadi LSP-P1 

juga dilakukan dengan bekerjasama 

dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) dan Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP). siswa SLB 

dapat menjadi modal dasar mereka 

untuk membangun jiwa 

wirausahanya, katanya, dikutip 

Antaranews, Rabu (21/12/2022). 

"Saat ini sudah ada 10 satuan 

pendidikan SLB di sejumlah daerah di 

http://nasional.sindonews.com/read/974921/94/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kado-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi-di-hari-migran-internasional-1671588737
http://nasional.sindonews.com/read/974921/94/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kado-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi-di-hari-migran-internasional-1671588737
http://nasional.sindonews.com/read/974921/94/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kado-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi-di-hari-migran-internasional-1671588737
http://www.liputan6.com/disabilitas/read/5159222/dorong-penyandang-disabilitas-wirausaha-teten-nadiem-perkuat-fungsi-slb-jadi-lembaga-sertifikasi
http://www.liputan6.com/disabilitas/read/5159222/dorong-penyandang-disabilitas-wirausaha-teten-nadiem-perkuat-fungsi-slb-jadi-lembaga-sertifikasi
http://www.liputan6.com/disabilitas/read/5159222/dorong-penyandang-disabilitas-wirausaha-teten-nadiem-perkuat-fungsi-slb-jadi-lembaga-sertifikasi
http://www.liputan6.com/disabilitas/read/5159222/dorong-penyandang-disabilitas-wirausaha-teten-nadiem-perkuat-fungsi-slb-jadi-lembaga-sertifikasi
http://www.liputan6.com/disabilitas/read/5159222/dorong-penyandang-disabilitas-wirausaha-teten-nadiem-perkuat-fungsi-slb-jadi-lembaga-sertifikasi
http://www.liputan6.com/disabilitas/read/5159222/dorong-penyandang-disabilitas-wirausaha-teten-nadiem-perkuat-fungsi-slb-jadi-lembaga-sertifikasi
http://www.liputan6.com/disabilitas/read/5159222/dorong-penyandang-disabilitas-wirausaha-teten-nadiem-perkuat-fungsi-slb-jadi-lembaga-sertifikasi
http://www.liputan6.com/disabilitas/read/5159222/dorong-penyandang-disabilitas-wirausaha-teten-nadiem-perkuat-fungsi-slb-jadi-lembaga-sertifikasi
http://www.liputan6.com/disabilitas/read/5159222/dorong-penyandang-disabilitas-wirausaha-teten-nadiem-perkuat-fungsi-slb-jadi-lembaga-sertifikasi


 

23 

 

Indonesia yang ditetapkan sebagai 

rintisan LSP-P1 yang dapat 

menggunakan skema sertifikasi 

kompetensi yang kita tetapkan hari 

ini," katanya.. Plt Pendidikan 

Masyarakat dan Pendidikan Khusus 

Kemdikbudristek Aswin Wihdiyanto 

menjelaskan total 10 SLB yang 

dikembangkan menjadi LSP-P1 itu 

difokuskan untuk 10 ragam 

keterampilan. 

6. 21 

Decembe

r 2022 

KABAR BAIK!! 

Batas Akhir 

Pencairan BSU 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n 2022 

Diperpanjang 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Terdapat informasi terbaru mengenai 

pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022. Baru-baru ini, batas akhir 

pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 diperpanjang oleh pemerintah. 

Sebelumnya diketahui, batas akhir 

pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 jatuh pada 20 Desember 2022. 

Kini, pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 masih 

berlangsung hingga 27 Desember 

2022 mendatang. 

7. 21 

Decembe

r 2022 

Sambut Hari 

Migran 

Internasional, 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n Berikan 

Kemudahan 

Klaim Manfaat 

bagi PMI 

Positive Tauberita.com Kado tersebut BPJS Ketenagakerjaan 

berikan dalam menyambut Hari 

Migran Internasional yang jatuh setiap 

18 Desember dan peringatan Hari 

Ulang Tahun (HUT) Ke-45 BPJS 

Ketenagakerjaan. Direktur Pelayanan 

BPJS Ketenagakerjaan Roswita 

Nilakurnia mengatakan, fitur E-Klaim 

dapat digunakan PMI untuk 

melakukan klaim manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan di mana dan kapan 

saja. "Dengan adanya layanan ini 

manfaat bagi PMI dapat langsung 

dirasakan bahkan sebelum PMI pulang 

kembali ke Indonesia," kata Roswita 

Nilakurnia saat acara "Kumpul Bareng 

PMI" di Jakarta, Kamis (15/12/2022) 

dalam rangka menyambut Hari Migran 

Internasional sekaligus perayaan HUT 

Ke-45 BPJS Ketenagakerjaan. Setelah 

itu, unggah seluruh dokumen 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996156/kabar-baik-batas-akhir-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996156/kabar-baik-batas-akhir-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996156/kabar-baik-batas-akhir-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996156/kabar-baik-batas-akhir-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996156/kabar-baik-batas-akhir-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996156/kabar-baik-batas-akhir-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996156/kabar-baik-batas-akhir-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang
http://www.tauberita.com/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi
http://www.tauberita.com/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi
http://www.tauberita.com/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi
http://www.tauberita.com/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi
http://www.tauberita.com/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi
http://www.tauberita.com/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi
http://www.tauberita.com/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi
http://www.tauberita.com/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi
http://www.tauberita.com/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi
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pendukung klaim serta akhiri seluruh 

proses dengan klik menu submit dan 

akan langsung ditindaklanjuti oleh 

BPJS Ketenagakerjaan. 

8. 21 

Decembe

r 2022 

Sambut Hari 

Migran 

Internasional, 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n Berikan 

Kemudahan 

Klaim Manfaat 

bagi PMI 

Positive Kompas Kado tersebut BPJS Ketenagakerjaan 

berikan dalam menyambut Hari 

Migran Internasional yang jatuh setiap 

18 Desember dan peringatan Hari 

Ulang Tahun (HUT) Ke-45 BPJS 

Ketenagakerjaan. Direktur Pelayanan 

BPJS Ketenagakerjaan Roswita 

Nilakurnia mengatakan, fitur E-Klaim 

dapat digunakan PMI untuk 

melakukan klaim manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan di mana dan kapan 

saja. "Dengan adanya layanan ini 

manfaat bagi PMI dapat langsung 

dirasakan bahkan sebelum PMI pulang 

kembali ke Indonesia," kata Roswita 

Nilakurnia saat acara "Kumpul Bareng 

PMI" di Jakarta, Kamis (15/12/2022) 

dalam rangka menyambut Hari Migran 

Internasional sekaligus perayaan HUT 

Ke-45 BPJS Ketenagakerjaan. Setelah 

itu, unggah seluruh dokumen 

pendukung klaim serta akhiri seluruh 

proses dengan klik menu submit dan 

akan langsung ditindaklanjuti oleh 

BPJS Ketenagakerjaan. 

9. 21 

Decembe

r 2022 

Lowongan Kerja 

PT BNI Life 

Insurance, Ini 

Syarat Dan Cara 

Daftarnya 

Neutral Semarangku.com Cek info loker PT BNI Life Insurance 

dimana membuka lowongan kerja. PT 

BNI Life Insurance membuka loker 

atau lowongan kerja untuk formasi 

yang tersedia. Berikut persyaratan 

dan cara daftar loker atau lowongan 

kerja yang dibuka PT BNI Life 

Insurance. Melalui Instagram 

resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau 

lowongan kerja yang tersedia di PT 

BNI Life Insurance. 

http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/10564231/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/10564231/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/10564231/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/10564231/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/10564231/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/10564231/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/10564231/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/10564231/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/10564231/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315996665/lowongan-kerja-pt-bni-life-insurance-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315996665/lowongan-kerja-pt-bni-life-insurance-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315996665/lowongan-kerja-pt-bni-life-insurance-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315996665/lowongan-kerja-pt-bni-life-insurance-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315996665/lowongan-kerja-pt-bni-life-insurance-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
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10. 21 

Decembe

r 2022 

Daftar Lengkap 

UMK Jawa 

Tengah 2023 di 

35 Kabupaten 

Kota - 

DetikFakta.com 

Neutral Detikfakta.com detikfakta.com- Gubernur Jawa 

Tengah (Jawa Tengah), Ganjar 

Pranowo, mengumumkan upah 

minimum kabupaten/kota di seluruh 

Jawa Tengah 2023 ( UMK Jawa Tengah 

2023 ). Sejauh ini, UMK Jawa Tengah 

2023 tertinggi tercatat ada di Kota 

Semarang yaitu Rp 3,06 juta per 

bulan. Sebaliknya untuk UMK Jawa 

Tengah 2023 terendah yaitu 

Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 

1.958.169. Selain penetapan UMK 

Jawa Tengah 2023 untuk standar upah 

minimum di tingkat kabupaten dan 

kota, Ganjar Pranowo juga 

sebelumnya telah menetapkan upah 

minimum provinsi (UMP), di mana 

UMP Jawa Tengah 2023 adalah 

sebesar Rp 1.958.296. UMP Jawa 

Tengah ini naik sebesar 8,01 persen 

atau sebesar Rp 145. 234 

dibandingkan UPM Jawa Tengah di 

tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 

1.812.935. 

11. 21 

Decembe

r 2022 

Daftar Lengkap 

UMK Jawa 

Tengah 2023 di 

35 Kabupaten 

Kota 

Neutral Redaksiharian.com Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah), 

Ganjar Pranowo, mengumumkan 

upah minimum kabupaten/kota di 

seluruh Jawa Tengah 2023 ( UMK 

Jawa Tengah 2023 ). Sejauh ini, UMK 

Jawa Tengah 2023 tertinggi tercatat 

ada di Kota Semarang yaitu Rp 3,06 

juta per bulan. Sebaliknya untuk UMK 

Jawa Tengah 2023 terendah yaitu 

Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 

1.958.169. Selain penetapan UMK 

Jawa Tengah 2023 untuk standar upah 

minimum di tingkat kabupaten dan 

kota, Ganjar Pranowo juga 

sebelumnya telah menetapkan upah 

minimum provinsi (UMP), di mana 

UMP Jawa Tengah 2023 adalah 

sebesar Rp 1.958.296. UMP Jawa 

Tengah ini naik sebesar 8,01 persen 

atau sebesar Rp 145. 234 

dibandingkan UPM Jawa Tengah di 

http://detikfakta.com/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://detikfakta.com/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://detikfakta.com/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://detikfakta.com/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://detikfakta.com/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://detikfakta.com/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://redaksiharian.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://redaksiharian.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://redaksiharian.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://redaksiharian.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://redaksiharian.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
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tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 

1.812.935. Baik UMP maupun UMK 

Jawa Tengah 2023 ini berlaku bagi 

pekerja atau buruh dengan masa kerja 

kurang dari satu tahun. 

12. 21 

Decembe

r 2022 

Daftar Lengkap 

UMK Jawa 

Tengah 2023 di 

35 Kabupaten 

Kota 

Neutral Portalutama.com portalutama.com- Gubernur Jawa 

Tengah (Jawa Tengah), Ganjar 

Pranowo, mengumumkan upah 

minimum kabupaten/kota di seluruh 

Jawa Tengah 2023 ( UMK Jawa Tengah 

2023 ). Sejauh ini, UMK Jawa Tengah 

2023 tertinggi tercatat ada di Kota 

Semarang yaitu Rp 3,06 juta per 

bulan. Sebaliknya untuk UMK Jawa 

Tengah 2023 terendah yaitu 

Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 

1.958.169. Selain penetapan UMK 

Jawa Tengah 2023 untuk standar upah 

minimum di tingkat kabupaten dan 

kota, Ganjar Pranowo juga 

sebelumnya telah menetapkan upah 

minimum provinsi (UMP), di mana 

UMP Jawa Tengah 2023 adalah 

sebesar Rp 1.958.296. UMP Jawa 

Tengah ini naik sebesar 8,01 persen 

atau sebesar Rp 145. 234 

dibandingkan UPM Jawa Tengah di 

tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 

1.812.935. 

13. 21 

Decembe

r 2022 

Daftar Lengkap 

UMK Jawa 

Tengah 2023 di 

35 Kabupaten 

Kota 

Neutral Tribunwarta.com tribunwarta.com- Gubernur Jawa 

Tengah (Jawa Tengah), Ganjar 

Pranowo, mengumumkan upah 

minimum kabupaten/kota di seluruh 

Jawa Tengah 2023 ( UMK Jawa Tengah 

2023 ). Sejauh ini, UMK Jawa Tengah 

2023 tertinggi tercatat ada di Kota 

Semarang yaitu Rp 3,06 juta per 

bulan. Sebaliknya untuk UMK Jawa 

Tengah 2023 terendah yaitu 

Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 

1.958.169. Selain penetapan UMK 

Jawa Tengah 2023 untuk standar upah 

minimum di tingkat kabupaten dan 

kota, Ganjar Pranowo juga 

http://portalutama.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://portalutama.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://portalutama.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://portalutama.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://portalutama.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://tribunwarta.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://tribunwarta.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://tribunwarta.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://tribunwarta.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
http://tribunwarta.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota
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sebelumnya telah menetapkan upah 

minimum provinsi (UMP), di mana 

UMP Jawa Tengah 2023 adalah 

sebesar Rp 1.958.296. UMP Jawa 

Tengah ini naik sebesar 8,01 persen 

atau sebesar Rp 145. 234 

dibandingkan UPM Jawa Tengah di 

tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 

1.812.935. 

14. 21 

Decembe

r 2022 

Kemenaker Beri 

Penghargaan 

Kepada 

Perusahaan 

Binaan Pemkab 

Sergai Pada 

Ajang OPBP 

2022 

Positive Infopublik.id "Penghargaan tersebut diserahkan 

langsung oleh Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Dr. Ida 

Fauziyah Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi kepada 

perwakilan dari PT. BPR Perbaungan 

Hombar Makmur didampingi Kadis 

Nakerkop-UM Drs Fajar Simbolon, 

M.Si di Hotel Discovery Ancol, Jakarta 

(20/12/2022)," kata Kadis Kominfo 

Sergai Drs H Akmal, AP, M.Si di sela 

kegiatannya saat mendampingi 

Wabup Sergai menerima Penghargaan 

dari Komisi Informasi Provinsi Sumatra 

Utara di Medan. Dalam perhelatan itu, 

Menaker Ida Fauziah menyatakan rasa 

bangga terhadap antusiasme 

perusahaan yang mendaftar sebagai 

peserta OPBP 2022. Menaker juga 

menyebut jika peserta OPBP 2022 

secara sukarela menunjukan data 

hubungan kerja di perusahaan dalam 

waktu 2 terakhir yang menunjukkan 

bahwa pelaksanaan hubungan kerja 

berjalan dalam suasana yang kondusif. 

Di penghujung tahun 2022, 

Pemerintah Kabupaten Serdang 

Bedagai (Sergai) kembali menorehkan 

prestasi. 

15. 21 

Decembe

r 2022 

Lowongan Kerja 

PT Labtech 

Penta 

Internasional, 

Cek Syarat Dan 

Cara Daftarnya 

Neutral Semarangku.com Cek info loker PT Labtech Penta 

Internasional dimana membuka 

lowongan kerja. PT Labtech Penta 

Internasional membuka loker atau 

lowongan kerja untuk formasi yang 

tersedia. Berikut persyaratan dan cara 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/696298/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696298/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696298/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696298/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696298/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696298/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696298/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696298/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315996648/lowongan-kerja-pt-labtech-penta-internasional-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315996648/lowongan-kerja-pt-labtech-penta-internasional-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315996648/lowongan-kerja-pt-labtech-penta-internasional-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315996648/lowongan-kerja-pt-labtech-penta-internasional-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315996648/lowongan-kerja-pt-labtech-penta-internasional-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315996648/lowongan-kerja-pt-labtech-penta-internasional-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
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daftar loker atau lowongan kerja yang 

dibuka PT Labtech Penta 

Internasional. Melalui Instagram 

resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau 

lowongan kerja yang tersedia di PT 

Labtech Penta Internasional. 

16. 21 

Decembe

r 2022 

Permintaan 

Ekspor 

Menurun, 800 

Ribu Pekerja 

Kena PHK per 

Oktober 

Negativ

e 

Nusabali Wakil Ketua Umum Kamar Dagang 

Indonesia (Kadin) Shinta W Kamdani 

menyebut 800 ribu pekerja di industri 

padat karya kena Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan 

data BPJS Ketenagakerjaan per 

Oktober 20. Menurutnya, penyebab 

PHK massal ini adalah penurunan 

permintaan ekspor yang terjadi di 

industri padat karya. "Kalau (pabrik) 

sepatu sudah kasih angka-angkanya 

persis, turun sampai hampir 40 persen 

lebih, PHK-nya sudah terjadi. Kalau 

dikatakan PHK belum terjadi, lihat saja 

data BPJS deh, BPJS mengatakan 

sampai Oktober aja sudah 800 ribu 

lebih," kata Shinta di Jakarta Pusat, 

seperti dilansir CNNIndonesia.co, 

Selasa (20/12). 

17. 21 

Decembe

r 2022 

HUT ke-45, 

BPJAMSOSTEK 

Kenalkan Wajah 

dan Fitur 

Layanan Baru 

Neutral Bisnis Indonesia Mempertegas apa yang disampaikan 

Roswita, Anggoro Eko Cahyo Direktur 

Utama BPJAMSOSTEK mengatakan, 

peringatan HUT ke 45 tahun ini 

disambut pihaknya dengan semangat 

patriotisme yang pantang menyerah 

dan sungguh-sungguh dalam 

merealisasikan visi mulia 

BPJAMSOSTEK, yaitu mewujudkan 

jaminan sosial ketenagakerjaan yang 

terpercaya, berkelanjutan dan 

mensejahterakan seluruh pekerja 

Indonesia. Direktur Pelayanan 

BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia 

menyampaikan wajah baru yang 

diperkenalkan malam ini antara lain 

perubahan desain kantor cabang 

layanan yang semakin fresh, hangat, 

http://www.nusabali.com/berita/132126/permintaan-ekspor-menurun-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober
http://www.nusabali.com/berita/132126/permintaan-ekspor-menurun-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober
http://www.nusabali.com/berita/132126/permintaan-ekspor-menurun-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober
http://www.nusabali.com/berita/132126/permintaan-ekspor-menurun-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober
http://www.nusabali.com/berita/132126/permintaan-ekspor-menurun-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober
http://www.nusabali.com/berita/132126/permintaan-ekspor-menurun-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober
http://finansial.bisnis.com/read/20221221/215/1610943/hut-ke-45-bpjamsostek-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://finansial.bisnis.com/read/20221221/215/1610943/hut-ke-45-bpjamsostek-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://finansial.bisnis.com/read/20221221/215/1610943/hut-ke-45-bpjamsostek-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://finansial.bisnis.com/read/20221221/215/1610943/hut-ke-45-bpjamsostek-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://finansial.bisnis.com/read/20221221/215/1610943/hut-ke-45-bpjamsostek-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
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dan mengusung konsep green design. 

Fitur-fitur terbaru ini merupakan 

komitmen kami untuk menjadikan 

JMO sebagai one access to digital 

ecosystem, untuk memberikan 

layanan yang lebih cepat, lebih mudah 

dan lebih lengkap," tambahnya. 

Semangat patriotisme tersebut juga 

tersirat ke dalam tema besar HUT 

BPJAMSOSTEK yaitu "Satukan 

Semangat, Sejahterakan Pekerja". 

18. 21 

Decembe

r 2022 

Pencairan BSU 

2022 

Diperpanjang! 

Buruan Simak 

Cara Cairkan 

Bantuan Rp600. 

000 di Kantor 

Pos 

Positive Pikiran Rakyat Depok Informasi mengenai pencairan BSU 

2022 yang diperpanjang hingga 

tanggal 27 Desember, serta cara 

mencairkan dana bantuan senilai 

Rp600. 000 di Kantor Pos, bisa Anda 

simak selengkapnya dalam isi artikel 

ini. Namun, bagi pekerja atau buruh di 

wilayah Aceh dan sekitarnya yang 

tidak memiliki rekening bank Himbara, 

jangan khawatir, Anda dapat 

mencairkan dana BSU 2022 melalui 

bank Syariah Indonesia, atau melalui 

Kantor Pos terdekat. Berikut adalah 

mekanisme dan cara mencairkan dana 

BSU 2022 melalui Kantor Pos, dengan 

hanya membutuhkan HP dan KTP 

saja:. 1. Penerima BSU 2022 datang ke 

Kantor Pos terdekat. 

19. 21 

Decembe

r 2022 

3 Kepala Daerah 

dan 6 

Perusahaan di 

Aceh mendapat 

Penghargaan 

Siddhakarya 

dari Kemnaker 

RI 

Positive Infopublik.id Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk (Disnakermobduk) Aceh 

melaksanakan Malam Anugerah 

Penghargaan Siddhakarya Provinsi 

Aceh Tahun 2022. Kadisnakermobduk 

Aceh, Akmil Husen, melalui Kabid 

Pelatihan Kerja dan Penempatan 

Tenaga Kerja, Qifti Reza Kesuma, 

dalam laporannya mengatakan bahwa 

anugerah penghargaan Siddhakarya 

dilaksanakan rutin setiap 2 tahun 

sekali, yaitu pada tahun genap di 

tingkat provinsi, dimana nantinya 

perusahaan yang mendapatkan 

penghargaan pada tingkat provinsi 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996608/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-buruan-simak-cara-cairkan-bantuan-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996608/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-buruan-simak-cara-cairkan-bantuan-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996608/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-buruan-simak-cara-cairkan-bantuan-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996608/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-buruan-simak-cara-cairkan-bantuan-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996608/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-buruan-simak-cara-cairkan-bantuan-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996608/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-buruan-simak-cara-cairkan-bantuan-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996608/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-buruan-simak-cara-cairkan-bantuan-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996608/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-buruan-simak-cara-cairkan-bantuan-rp600000-di-kantor-pos
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/3-kepala-daerah-dan-6-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/3-kepala-daerah-dan-6-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/3-kepala-daerah-dan-6-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/3-kepala-daerah-dan-6-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/3-kepala-daerah-dan-6-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/3-kepala-daerah-dan-6-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/3-kepala-daerah-dan-6-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/3-kepala-daerah-dan-6-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
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akan diikutsertakan dan bersaing pada 

tingkat nasional untuk mendapatkan 

penghargaan PARAMAKARYA. Dalam 

Surat Keputusan Gubernur yang 

dibacakan oleh Veraningsih, S. TP 

selaku Kasi Pemagangan dan 

Peningkatan Produktivitas, penerima 

Penghargaan SIDDHAKARYA pada 

Tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) 

perusahaan di Wilayah Aceh. Consist 

Product (Kab. Aceh Besar), Lady's 

Fashion and Creative (Kab. Bireuen) 

dan PT. Yakin Bersama Jaya (Minyeuk 

Pret- Kota Banda Aceh). 

20. 21 

Decembe

r 2022 

Kemnaker-IDKI-

ASEAN OSHNET 

Luncurkan 

Pedoman 

Konsultasi 

Pencegahan 

HIV-AIDS 

Positive Seputar Cibubur Bekerja sama dengan Perhimpunan 

Dokter Kesehatan Kerja Indonesia 

(IDKI) dan dukungan ASEAN 

Development Fund (ADF) serta ASEAN 

Secretariat (ASEC), Kementerian 

Ketenagakerjaan selaku Coutry 

Coordinator Project ASEAN Guidelines 

on HIV Counselling and Testing at 

Workplace meluncurkan pedoman 

atau panduan konseling dan tes HIV-

AIDS di Tempat Kerja. "Dengan 

adanya panduan ini, diharapkan dapat 

digunakan sebagai pedoman bersama 

negara Anggota ASEAN dalam 

melakukan konseling dan tes HIV di 

tempat kerja dengan memperhatikan 

kebijakan dan kekhususan 

karakteristik dari masing-masing 

ASEAN Member State (AMS) dalam 

penanggulangan HIV-AIDS, " ujar 

Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani 

Rumondang dalam sambutannya 

secara hybird di Jakarta, Rabu 

(14/12/2022). Menurut Haiyani, 

permasalahan HIV-AIDS masih 

menjadi tantangan dalam 

pembangunan, masalah sosial dan 

ketenagakerjaan bagi negara 

Indonesia dan negara Anggota ASEAN. 

Sehingga dengan diluncurkannya 

pedoman konseling dan tes HIV di 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785996912/kemnaker-idki-asean-oshnet-luncurkan-pedoman-konsultasi-pencegahan-hiv-aids
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785996912/kemnaker-idki-asean-oshnet-luncurkan-pedoman-konsultasi-pencegahan-hiv-aids
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785996912/kemnaker-idki-asean-oshnet-luncurkan-pedoman-konsultasi-pencegahan-hiv-aids
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785996912/kemnaker-idki-asean-oshnet-luncurkan-pedoman-konsultasi-pencegahan-hiv-aids
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785996912/kemnaker-idki-asean-oshnet-luncurkan-pedoman-konsultasi-pencegahan-hiv-aids
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785996912/kemnaker-idki-asean-oshnet-luncurkan-pedoman-konsultasi-pencegahan-hiv-aids
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785996912/kemnaker-idki-asean-oshnet-luncurkan-pedoman-konsultasi-pencegahan-hiv-aids
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tempat kerja, negara-negara ASEAN 

diharapkan dapat 

mengimplementasikan langkah-

langkah pencegahan dan 

pengendalian HIV secara lebih efektif. 

21. 21 

Decembe

r 2022 

Menaker 

Dorong 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Kbr Jadi secara konseptual upaya 

perbaikan pengupahan harus 

menyentuh dan dikaitkan dengan 

peningkatan kualitas tenaga kerja 

kita," ucap Menteri Ida dalam 

Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas Kementerian 

Ketenagakerjaan, Selasa, (20/12/22). 

Keyakinan ini datang dari antusiasme 

yang tinggi dari perusahaan-

perusahaan yang berpartisipasi dalam 

Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziah mendorong perusahaan 

memberikan upah kepada buruh 

secara lebih berkeadilan ke depan. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziah menekankan bahwa 

penetapan upah berbasis 

produktivitas dapat menjadi titik temu 

antara perusahaan dan buruh, yang 

berbeda pandangan mengenai 

ketentuan upah minimum dari 

pemerintah. 

22. 21 

Decembe

r 2022 

Intip Hasil FGD 

Pelatihan Digital 

Marketing 

Batch 4 BBPVP 

Makassar 

Neutral Matakita Sebagai implementasi dari 

pelaksanaan tugas tersebut, BBPVP 

Makassar berperan untuk 

melaksanakan pelatihan, uji 

kompetensi, sertifikasi, dan kerjasama 

kelembagaan dengan para pemangku 

kepentingan dari instansi dan industri. 

Balai Besar Pengembangan Vokasi dan 

Produktivitas Makassar (BBPVP) 

adalah salah satu penyelenggara 

pelatihan kerja di bawah Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas, Kementerian 

http://kbr.id/nasional/12-2022/menaker-dorong-pengupahan-berbasis-produktivitas/110492.html
http://kbr.id/nasional/12-2022/menaker-dorong-pengupahan-berbasis-produktivitas/110492.html
http://kbr.id/nasional/12-2022/menaker-dorong-pengupahan-berbasis-produktivitas/110492.html
http://kbr.id/nasional/12-2022/menaker-dorong-pengupahan-berbasis-produktivitas/110492.html
http://kbr.id/nasional/12-2022/menaker-dorong-pengupahan-berbasis-produktivitas/110492.html
http://matakita.co/2022/12/21/intip-hasil-fgd-pelatihan-digital-marketing-batch-4-bbpvp-makassar
http://matakita.co/2022/12/21/intip-hasil-fgd-pelatihan-digital-marketing-batch-4-bbpvp-makassar
http://matakita.co/2022/12/21/intip-hasil-fgd-pelatihan-digital-marketing-batch-4-bbpvp-makassar
http://matakita.co/2022/12/21/intip-hasil-fgd-pelatihan-digital-marketing-batch-4-bbpvp-makassar
http://matakita.co/2022/12/21/intip-hasil-fgd-pelatihan-digital-marketing-batch-4-bbpvp-makassar
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Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 

yang memiliki tugas untuk 

menciptakan tenaga kerja kompeten. 

Penyelenggaran pelatihan yang 

berlangsung selama 2 hari ini yang 

dipandu oleh Seftian Chow, telah 

membahas penerapan Digital 

Marketing terkait seberapa besar 

pengaruh Influencer terhadap brand 

di kota Makassar serta menyimpulkan 

3 Top Influencer yang mempengaruhi 

3 Top Brand Makassar. Seftian Chow 

selaku instruktur menyampaikan 

"dalam menjalankan kegiatan simulasi 

FGD memiliki harapan yang besar agar 

peserta dapat menyampaikan 

pendapatnya terhadap fenomena 

yang terjadi di kota Makassar dan 

menjadi calon pekerja professional 

yang lebih speakup terhadap dunia 

kerja yang terus berkembang saat ini." 

23. 21 

Decembe

r 2022 

Intip Hasil FGD 

Pelatihan Digital 

Marketing 

Batch 4 BBPVP 

Makassar 

Neutral Sulsel.siberia.co.id Sebagai implementasi dari 

pelaksanaan tugas tersebut, BBPVP 

Makassar berperan untuk 

melaksanakan pelatihan, uji 

kompetensi, sertifikasi, dan kerjasama 

kelembagaan dengan para pemangku 

kepentingan dari instansi dan 

industri.. Balai Besar Pengembangan 

Vokasi dan Produktivitas Makassar 

(BBPVP) adalah salah satu 

penyelenggara pelatihan kerja di 

bawah Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia, yang memiliki 

tugas untuk menciptakan tenaga kerja 

kompeten. Penyelenggaraan pelatihan 

yang berlangsung selama 2 hari ini 

dipandu oleh Seftian Chow, telah 

membahas penerapan Digital 

Marketing terkait seberapa besar 

pengaruh Influencer terhadap brand 

di kota Makassar serta menyimpulkan 

3 Top Influencer yang mempengaruhi 

http://sulsel.siberia.co.id/intip-hasil-fgd-pelatihan-digital-marketing-batch-4-bbpvp-makassar
http://sulsel.siberia.co.id/intip-hasil-fgd-pelatihan-digital-marketing-batch-4-bbpvp-makassar
http://sulsel.siberia.co.id/intip-hasil-fgd-pelatihan-digital-marketing-batch-4-bbpvp-makassar
http://sulsel.siberia.co.id/intip-hasil-fgd-pelatihan-digital-marketing-batch-4-bbpvp-makassar
http://sulsel.siberia.co.id/intip-hasil-fgd-pelatihan-digital-marketing-batch-4-bbpvp-makassar
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3 Top Brand Makassar. Seftian Chow 

selaku instruktur menyampaikan, 

dalam menjalankan kegiatan simulasi 

FGD memiliki harapan yang besar agar 

peserta dapat menyampaikan 

pendapatnya terhadap fenomena 

yang terjadi di kota Makassar dan 

menjadi calon pekerja professional 

yang lebih speakup terhadap dunia 

kerja yang terus berkembang saat ini.. 

24. 21 

Decembe

r 2022 

Pencairan BSU 

2022 

Diperpanjang 

Sampai 27 

Desember, Ini 

Cara 

Pengambilanny

a 

Neutral Tauberita.com Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memperpanjang batas 

waktu pencairan bantuan subsidi 

upah atau BSU 2022 sampai dengan 

27 Desember 2022 dari sebelumnya 

20 Desember 2022. Melalui akun 

Instagram resminya, Kemnaker 

mengimbau agar para penerima BSU 

2022 yang belum mengambil haknya 

untuk segera melakukan pencairan 

dana di kantor Pos terdekat. Adapun 

untuk pencairan dana BSU 2022 dapat 

dilakukan dengan menunjukkan kode 

QR pada aplikasi Pospay dan 

membawa KTP atau kartu identitas 

untuk ditunjukkan kepada petugas 

kantor Pos. Untuk mendapatkan kode 

QR di aplikasi Pospay, penerima BSU 

2022 dapat mengikuti langkah-

langkah berikut:. 

25. 21 

Decembe

r 2022 

Pencairan BSU 

2022 

Diperpanjang 

Sampai 27 

Desember, Ini 

Cara 

Pengambilanny

a 

Neutral Kompas Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memperpanjang batas 

waktu pencairan bantuan subsidi 

upah atau BSU 2022 sampai dengan 

27 Desember 2022 dari sebelumnya 

20 Desember 2022. Melalui akun 

Instagram resminya, Kemnaker 

mengimbau agar para penerima BSU 

2022 yang belum mengambil haknya 

untuk segera melakukan pencairan 

dana di kantor Pos terdekat. Adapun 

untuk pencairan dana BSU 2022 dapat 

dilakukan dengan menunjukkan kode 

QR pada aplikasi Pospay dan 

http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://money.kompas.com/read/2022/12/21/124000726/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://money.kompas.com/read/2022/12/21/124000726/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://money.kompas.com/read/2022/12/21/124000726/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://money.kompas.com/read/2022/12/21/124000726/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://money.kompas.com/read/2022/12/21/124000726/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://money.kompas.com/read/2022/12/21/124000726/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://money.kompas.com/read/2022/12/21/124000726/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
http://money.kompas.com/read/2022/12/21/124000726/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya
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membawa KTP atau kartu identitas 

untuk ditunjukkan kepada petugas 

kantor Pos. Untuk mendapatkan kode 

QR di aplikasi Pospay, penerima BSU 

2022 dapat mengikuti langkah-

langkah berikut:. 

26. 21 

Decembe

r 2022 

Apindo Batam 

Mengejak 

Seluruh Pekerja 

Awasi Dana JHT 

Positive Tribun News Batam Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid 

sangat memahami kekecewaan yang 

dirasakan buruh dengan 

dikeluarkannya aturan Permenaker 

Nomor 2 tahun 2022. Menurutnya, 

manfaat JHT yang baru bisa dicairkan 

ketika sudah 56 tahun akan membuat 

perbedaan yang sangat signifikan. 

Dibandingkan sebelumnya, manfaat 

JHT bisa dicairkan ketika buruh 

terkena PHK atau pemutusan kontrak. 

Sehingga, buruh yang terkena PHK 

dan pemutusan kontrak itu bisa 

menyambung hidup sementara 

dengan JHT itu. 

27. 21 

Decembe

r 2022 

Banyak 

Kekerasan ART, 

MenteriPPPA: 

Pengesahan 

RUU PPRT Perlu 

Kolaborasi 

Bersama 

Positive Kuatbaca.com Menteri Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (PPPA), 

Bintang Puspayoga mengatakan, 

pengesahan Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga (RUU PPRT) menjadi UU perlu 

kerja kolaborasi semua pihak. 

Pengesahan RUU dianggap mampu 

memberi perlindungan komprehensif 

kepada kelompok itu. Bintang 

mengungkapkan, RUU PPRT yang 

membahas soal pekerja memang 

dimandatkan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

Adapun RUU ini dinilai memiliki 

urgensi disahkan menyusul banyaknya 

penyiksaan pekerja rumah tangga 

(PRT) baik PRT migran maupun di 

dalam negeri. 

http://batam.tribunnews.com/2022/02/18/apindo-batam-mengejak-seluruh-pekerja-awasi-dana-jht
http://batam.tribunnews.com/2022/02/18/apindo-batam-mengejak-seluruh-pekerja-awasi-dana-jht
http://batam.tribunnews.com/2022/02/18/apindo-batam-mengejak-seluruh-pekerja-awasi-dana-jht
http://batam.tribunnews.com/2022/02/18/apindo-batam-mengejak-seluruh-pekerja-awasi-dana-jht
http://kuatbaca.com/umum/banyak-kekerasan-art-menteripppa-pengesahan-ruu-pprt-perlu-kolaborasi-bersama-16715900714768-509017
http://kuatbaca.com/umum/banyak-kekerasan-art-menteripppa-pengesahan-ruu-pprt-perlu-kolaborasi-bersama-16715900714768-509017
http://kuatbaca.com/umum/banyak-kekerasan-art-menteripppa-pengesahan-ruu-pprt-perlu-kolaborasi-bersama-16715900714768-509017
http://kuatbaca.com/umum/banyak-kekerasan-art-menteripppa-pengesahan-ruu-pprt-perlu-kolaborasi-bersama-16715900714768-509017
http://kuatbaca.com/umum/banyak-kekerasan-art-menteripppa-pengesahan-ruu-pprt-perlu-kolaborasi-bersama-16715900714768-509017
http://kuatbaca.com/umum/banyak-kekerasan-art-menteripppa-pengesahan-ruu-pprt-perlu-kolaborasi-bersama-16715900714768-509017
http://kuatbaca.com/umum/banyak-kekerasan-art-menteripppa-pengesahan-ruu-pprt-perlu-kolaborasi-bersama-16715900714768-509017
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28. 21 

Decembe

r 2022 

Pengesahan 

RUU PPRT Perlu 

Kolaborasi 

Bersama 

Positive Harianmemokepri.com Pengesahan RUU dianggap mampu 

memberi perlindungan komprehensif 

kepada kelompok yang dinilai 

memiliki urgensi banyaknya 

penyiksaan pekerja rumah tangga 

(PRT) baik PRT migran maupun di 

dalam negeri. Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

(PPPA), Bintang Puspayoga 

mengatakan, pengesahan Rancangan 

Undang-Undang Perlindungan Pekerja 

Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi 

UU perlu kerja kolaborasi semua 

pihak. Pengesahan RUU dianggap 

mampu memberi perlindungan 

komprehensif kepada kelompok itu. 

Bintang mengungkapkan, RUU PPRT 

yang membahas soal pekerja memang 

dimandatkan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

29. 21 

Decembe

r 2022 

HUT 45 Tahun, 

BP Jamsostek 

Kenalkan Wajah 

dan Fitur 

Layanan Baru 

Neutral Investor Daily BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) 

di usianya yang ke 45 tahun 

meluncurkan wajah baru 

pelayanannya kepada seluruh pekerja 

Indonesia. Sementara itu, Direktur 

Utama BP Jamsostek Anggoro Eko 

Cahyo mengatakan, peringatan HUT 

ke 45 tahun ini disambut pihaknya 

dengan semangat patriotisme yang 

pantang menyerah dan sungguh-

sungguh dalam merealisasikan visi BP 

Jamsostek, yaitu mewujudkan 

jaminan sosial ketenagakerjaan yang 

terpercaya, berkelanjutan dan 

mensejahterakan seluruh pekerja 

Indonesia. Peluncuran wajah baru 

layanan itu dilakukan pada acara gala 

dinner peringatan HUT yang dihadiri 

seluruh stakeholders baik dari 

pemerintah, serikat pekerja/ buruh, 

asosiasi pengusaha, perbankan, 

pemberi kerja hingga perwakilan 

peserta. Direktur Pelayanan BP 

Jamsostek Roswita Nilakurnia 

mengatakan, wajah baru yang 

http://www.harianmemokepri.com/pengesahan-ruu-pprt-perlu-kolaborasi-bersama
http://www.harianmemokepri.com/pengesahan-ruu-pprt-perlu-kolaborasi-bersama
http://www.harianmemokepri.com/pengesahan-ruu-pprt-perlu-kolaborasi-bersama
http://www.harianmemokepri.com/pengesahan-ruu-pprt-perlu-kolaborasi-bersama
http://investor.id/finance/316997/hut-45-tahun-bp-jamsostek-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://investor.id/finance/316997/hut-45-tahun-bp-jamsostek-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://investor.id/finance/316997/hut-45-tahun-bp-jamsostek-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://investor.id/finance/316997/hut-45-tahun-bp-jamsostek-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://investor.id/finance/316997/hut-45-tahun-bp-jamsostek-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
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diperkenalkan antara lain perubahan 

desain kantor cabang layanan yang 

semakin fresh, hangat, dan 

mengusung konsep green design. 

30. 21 

Decembe

r 2022 

Tiga Kepala 

Daerah dan 

Enam 

Perusahaan di 

Aceh mendapat 

Penghargaan 

Siddhakarya 

dari Kemnaker 

RI 

Positive Infopublik.id Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk (Disnakermobduk) Aceh 

melaksanakan Malam Anugerah 

Penghargaan Siddhakarya Provinsi 

Aceh Tahun 2022. Kadisnakermobduk 

Aceh, Akmil Husen, melalui Kabid 

Pelatihan Kerja dan Penempatan 

Tenaga Kerja, Qifti Reza Kesuma, 

dalam laporannya mengatakan bahwa 

anugerah penghargaan Siddhakarya 

dilaksanakan rutin setiap 2 tahun 

sekali, yaitu pada tahun genap di 

tingkat provinsi, dimana nantinya 

perusahaan yang mendapatkan 

penghargaan pada tingkat provinsi 

akan diikutsertakan dan bersaing pada 

tingkat nasional untuk mendapatkan 

penghargaan PARAMAKARYA. Dalam 

Surat Keputusan Gubernur yang 

dibacakan oleh Veraningsih, S. TP 

selaku Kasi Pemagangan dan 

Peningkatan Produktivitas, penerima 

Penghargaan SIDDHAKARYA pada 

Tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) 

perusahaan di Wilayah Aceh. Consist 

Product (Kab. Aceh Besar), Lady's 

Fashion and Creative (Kab. Bireuen) 

dan PT. Yakin Bersama Jaya (Minyeuk 

Pret- Kota Banda Aceh). 

31. 21 

Decembe

r 2022 

Pengesahan 

RUU PPRT, 

Menteri PPPA 

Ajak Kerja 

Kolaboratif, 

Harapan 

Pekerja Bebas 

dari Penindasan 

Neutral Tribun News Lombok Menteri Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (PPPA), 

Bintang Puspayoga menjelaskan, 

pengesahan Rancangan Undang-

undang Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga (RUU PPRT) menjadi UU perlu 

kerja kolaborasi. Menurut Bintang, 

RUU ini dinilai penting untuk 

merespons banyaknya kasus 

penyiksaan pekerja rumah tangga 

(PRT) baik PRT migran maupun di 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/tiga-kepala-daerah-dan-enam-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/tiga-kepala-daerah-dan-enam-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/tiga-kepala-daerah-dan-enam-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/tiga-kepala-daerah-dan-enam-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/tiga-kepala-daerah-dan-enam-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/tiga-kepala-daerah-dan-enam-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/tiga-kepala-daerah-dan-enam-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/tiga-kepala-daerah-dan-enam-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/tiga-kepala-daerah-dan-enam-perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri
http://lombok.tribunnews.com/2022/12/21/pengesahan-ruu-pprt-menteri-pppa-ajak-kerja-kolaboratif-harapan-pekerja-bebas-dari-penindasan
http://lombok.tribunnews.com/2022/12/21/pengesahan-ruu-pprt-menteri-pppa-ajak-kerja-kolaboratif-harapan-pekerja-bebas-dari-penindasan
http://lombok.tribunnews.com/2022/12/21/pengesahan-ruu-pprt-menteri-pppa-ajak-kerja-kolaboratif-harapan-pekerja-bebas-dari-penindasan
http://lombok.tribunnews.com/2022/12/21/pengesahan-ruu-pprt-menteri-pppa-ajak-kerja-kolaboratif-harapan-pekerja-bebas-dari-penindasan
http://lombok.tribunnews.com/2022/12/21/pengesahan-ruu-pprt-menteri-pppa-ajak-kerja-kolaboratif-harapan-pekerja-bebas-dari-penindasan
http://lombok.tribunnews.com/2022/12/21/pengesahan-ruu-pprt-menteri-pppa-ajak-kerja-kolaboratif-harapan-pekerja-bebas-dari-penindasan
http://lombok.tribunnews.com/2022/12/21/pengesahan-ruu-pprt-menteri-pppa-ajak-kerja-kolaboratif-harapan-pekerja-bebas-dari-penindasan
http://lombok.tribunnews.com/2022/12/21/pengesahan-ruu-pprt-menteri-pppa-ajak-kerja-kolaboratif-harapan-pekerja-bebas-dari-penindasan
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dalam negeri. RUU ini dinilai akan 

mampu melindungi para pekerja 

secara komprehensif. Gerakan ini juga 

akan menjadi tekanan politik para 

pekerja untuk bebas dari potensi 

penindasan. 

32. 21 

Decembe

r 2022 

Bentangkan 

Payung Hitam, 

Puluhan Korban 

Penyiksaan 

Tuntut Undang 

Negativ

e 

Tribun News Puluhan payung hitam tampak 

berjejer di Taman Pandang Istana 

Merdeka, Jakarta pada hari ini, Rabu 

(21/12/2022). Mereka resah sebab 

Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Perlindungan PRT tak kunjung 

disahkan. Payung itu perlindungan 

dari negara untuk mendapat hak 

ekonomi dan proteksi fisik, termasuk 

dari tendangan-tendangan majikan," 

ujar Koordinator Koalisi Sipil untuk 

Perlindungan PRT, Eva Kusuma 

Sundari. Kedua, mereka menuntut 

agar Presiden dan DPR RI mendukung 

pengesahan Rancangan Undang-

Undang (RUU) Perlindungan PRT. 

33. 21 

Decembe

r 2022 

Pencairan BSU 

2022 

Diperpanjang 

hingga 27 

Desember 

2022, Ini Cara 

Pengambilan 

Dana Rp600. 

000 di Kantor 

Pos 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Demikianlah informasi mengenai 

perpanjangan BSU 2022 hingga 27 

Desember 2022 di Kantor Pos. Kabar 

gembira bagi pekerja di mana 

pencairan BSU 2022 diperpanjang 

hingga tanggal 27 Desember 2022. 

Simak prosedur pengambilan dana 

BSU 2022 sebesar Rp600. 000 di 

Kantor Pos melalui artikel ini. 

Kemnaker telah memperpanjang 

batas waktu pengambilan dana BSU 

2022 sampai 27 Desember 2022. 

34. 21 

Decembe

r 2022 

Batas Pencairan 

BSU 2022 

Diperpanjang 

Sampai 27 

Desember, 

Segera Ambil 

Bantuan 

Sebelum 

Hangus 

Positive Tribun News Jakarta Batas pencairan BSU 2022 

diperpanjang, segera cairkan dana 

bantuan di Kantor Pos dengan QRcode 

Pospay. Segera cairkan BLT subsidi gaji 

atau BSU 2022, apabila dana bantuan 

tak kunjung dicairkan otomatis BSU 

akan hangus dan akan dikembalikan 

ke kas negara. Buat pekerja penerima 

BSU 2022, siap-siap kecewa jika tak 

segera mencairkan dana bantuan 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/bentangkan-payung-hitam-puluhan-korban-penyiksaan-tuntut-undang-undang-perlindungan-prt-disahkan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/bentangkan-payung-hitam-puluhan-korban-penyiksaan-tuntut-undang-undang-perlindungan-prt-disahkan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/bentangkan-payung-hitam-puluhan-korban-penyiksaan-tuntut-undang-undang-perlindungan-prt-disahkan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/bentangkan-payung-hitam-puluhan-korban-penyiksaan-tuntut-undang-undang-perlindungan-prt-disahkan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/bentangkan-payung-hitam-puluhan-korban-penyiksaan-tuntut-undang-undang-perlindungan-prt-disahkan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997117/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-dana-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997117/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-dana-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997117/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-dana-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997117/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-dana-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997117/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-dana-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997117/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-dana-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997117/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-dana-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997117/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-dana-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997117/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-dana-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997117/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-dana-rp600000-di-kantor-pos
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/21/batas-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-ambil-bantuan-sebelum-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/21/batas-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-ambil-bantuan-sebelum-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/21/batas-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-ambil-bantuan-sebelum-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/21/batas-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-ambil-bantuan-sebelum-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/21/batas-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-ambil-bantuan-sebelum-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/21/batas-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-ambil-bantuan-sebelum-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/21/batas-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-ambil-bantuan-sebelum-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/21/batas-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-ambil-bantuan-sebelum-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/21/batas-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-ambil-bantuan-sebelum-hangus
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sampai batas waktu yang ditentukan. 

Kementerian Ketenagakerjaan atau 

Kemnaker telah memperpanjang 

batas waktu pencairan BSU Rp 600. 

000 hingga 27 Desember 2022. 

35. 21 

Decembe

r 2022 

Apindo Prediksi 

Badai PHK 

Masih Berlanjut 

Sampai 2023 | - 

Harianjogja.com 

Negativ

e 

News Harian Jogja Harianjogja.com, JAKARTA-Asosiasi 

Pengusaha Indonesia ( Apindo ) 

memprediksi badai PHK (pemutusan 

hubungan kerja) masih akan berlanjut 

hingga kuartal I/2023. Ketua Umum 

Apindo, Haryadi B. Sukamdani, 

menerangkan proyeksi tersebut 

lantaran ada penurunan agregat 

dalam permintaan ekspor untuk 

produk hasil industri padat karya 

secara besar-besaran di penghujung 

tahun ini. Dari pandangan Apindo, 

regulasi Permenaker No. 18/2022 

terkait kenaikan UMP tidak sejalan 

dengan keseimbangan pasar dan 

pemberi kerja dalam memberi upah, 

sehingga dapat menahan penyerapan 

tenaga kerja. Ketua Bidang 

Ketenagakerjaan Apindo, Anton Supit, 

menambahkan dalam kondisi ini 

sangat penting untuk 

mempertahankan lapangan kerja, 

sebab dengan adanya PHK, artinya 

akan terjadi peningkatan kemiskinan. 

36. 21 

Decembe

r 2022 

Daftar UMP, 

UMK, UMR Kota 

Sabang, Aceh 

2023, Naik 7,8 

Persen Jadi Rp 

3.413.666 

Neutral Tribun News Upah Minimum Kabupaten (UMK) 

atau Upah Minimum Regional (UMR) 

Kota Sabang, Aceh tahun 2023 naik 

sebesar 7,8 persen. UMK Kota Sabang 

2023 naik sebesar Rp 247. 206 dari 

tahun 2022 menjadi Rp 3.413.666. 

Adapun besaran UMK Kota Sabang 

2023 tersebut mengacu pada Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2023. 

Kenaikan UMK Kota Sabang 2023 ini 

disampaikan oleh Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kota Sabang, Faisal. 

http://news.harianjogja.com/read/2022/12/21/500/1120892/apindo-prediksi-badai-phk-masih-berlanjut-sampai-2023
http://news.harianjogja.com/read/2022/12/21/500/1120892/apindo-prediksi-badai-phk-masih-berlanjut-sampai-2023
http://news.harianjogja.com/read/2022/12/21/500/1120892/apindo-prediksi-badai-phk-masih-berlanjut-sampai-2023
http://news.harianjogja.com/read/2022/12/21/500/1120892/apindo-prediksi-badai-phk-masih-berlanjut-sampai-2023
http://news.harianjogja.com/read/2022/12/21/500/1120892/apindo-prediksi-badai-phk-masih-berlanjut-sampai-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/21/daftar-ump-umk-umr-kota-sabang-aceh-2023-naik-78-persen-jadi-rp-3413666
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/21/daftar-ump-umk-umr-kota-sabang-aceh-2023-naik-78-persen-jadi-rp-3413666
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/21/daftar-ump-umk-umr-kota-sabang-aceh-2023-naik-78-persen-jadi-rp-3413666
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/21/daftar-ump-umk-umr-kota-sabang-aceh-2023-naik-78-persen-jadi-rp-3413666
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/21/daftar-ump-umk-umr-kota-sabang-aceh-2023-naik-78-persen-jadi-rp-3413666
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/21/daftar-ump-umk-umr-kota-sabang-aceh-2023-naik-78-persen-jadi-rp-3413666
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37. 21 

Decembe

r 2022 

Asyik Pencairan 

Dana BSU 

Diperpanjang 

Sampai 27 

Desember, Cek 

Nama Penerima 

di Sini! 

Neutral Jabar Ekspres Kemudian pada aplikasi Pospay akan 

menampilkan status penerima BSU 

2022. 5. Lengkapi identitas diri dan 

pastikan data yang diisi sudah benar, 

kemudian klik ' lanjutkan '. 6. 7. Kode 

QR akan muncul apabila Anda tertulis 

sebagai penerima BSU 2022. 8. QR 

code ini akan muncul dengan 

keterangan "Selamat Anda menerima 

QRCode BSU Kemenaker 1, tunjukkan 

QRCode ke Kantor Pos untuk 

pencairan dana BSU". 

38. 21 

Decembe

r 2022 

Warganet 

Protes Status 

BSU Sudah 

Tersalurkan ke 

Bank Tetapi 

Dana Belum 

Masuk, Begini 

Tanggapan 

Kemnaker 

Neutral Ayo Bandung Dalam postingan tersebut Kemnaker 

mengumumkan bahwa pencairan BSU 

diperpanjang hingga 27 Desember 

2022. Batas Waktu Pencairan 

#BSU2022 Diperpanjang sampai 

dengan tanggal 27 Desember 2022 

lho," tulis Kemnaker. Ternyata masih 

banyak kendala yang dialami oleh 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

dalam hal pencairan dana. Selasa, 20 

Desember 2022 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengunggah sebuah postingan di 

media sosial Instagram. 

39. 21 

Decembe

r 2022 

Cara Cek 

Penerima BSU 

2022 di Aplikasi 

Pospay, Segara 

Cairkan BLT 

Subsidi Gaji 

Rp600. 000 

Sebelum 27 

Desember 

Positive Pikiran Rakyat Depok Pencairan Bantuan Subsidi Upah alias 

BSU 2022 kembali diperpanjang oleh 

pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker). Awalnya, batas waktu 

pencairan BSU 2022 ditetapkan 

sampai tanggal 20 Desember, namun 

kini diperpanjang hingga 27 Desember 

2022. Para pekerja yang sudah 

memenuhi syarat dan jadi penerima 

BSU 2022, namun masih belum 

mencairkannya, bisa segera 

mengambil dana bantuan tersebut 

lewat Kantor Pos. Cara mencairkan 

BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 

000 ini juga cukup mudah, hanya 

perlu menunjukkan kode QR untuk 

mencairkan dana lewat Kantor Pos. 

http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/asyik-pencairan-dana-bsu-diperpanjang-sampai-27-desember-cek-nama-penerima-di-sini
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/asyik-pencairan-dana-bsu-diperpanjang-sampai-27-desember-cek-nama-penerima-di-sini
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/asyik-pencairan-dana-bsu-diperpanjang-sampai-27-desember-cek-nama-penerima-di-sini
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/asyik-pencairan-dana-bsu-diperpanjang-sampai-27-desember-cek-nama-penerima-di-sini
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/asyik-pencairan-dana-bsu-diperpanjang-sampai-27-desember-cek-nama-penerima-di-sini
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/asyik-pencairan-dana-bsu-diperpanjang-sampai-27-desember-cek-nama-penerima-di-sini
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/asyik-pencairan-dana-bsu-diperpanjang-sampai-27-desember-cek-nama-penerima-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169053/warganet-protes-status-bsu-sudah-tersalurkan-ke-bank-tetapi-dana-belum-masuk-begini-tanggapan-kemnaker
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169053/warganet-protes-status-bsu-sudah-tersalurkan-ke-bank-tetapi-dana-belum-masuk-begini-tanggapan-kemnaker
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169053/warganet-protes-status-bsu-sudah-tersalurkan-ke-bank-tetapi-dana-belum-masuk-begini-tanggapan-kemnaker
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169053/warganet-protes-status-bsu-sudah-tersalurkan-ke-bank-tetapi-dana-belum-masuk-begini-tanggapan-kemnaker
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169053/warganet-protes-status-bsu-sudah-tersalurkan-ke-bank-tetapi-dana-belum-masuk-begini-tanggapan-kemnaker
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169053/warganet-protes-status-bsu-sudah-tersalurkan-ke-bank-tetapi-dana-belum-masuk-begini-tanggapan-kemnaker
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169053/warganet-protes-status-bsu-sudah-tersalurkan-ke-bank-tetapi-dana-belum-masuk-begini-tanggapan-kemnaker
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169053/warganet-protes-status-bsu-sudah-tersalurkan-ke-bank-tetapi-dana-belum-masuk-begini-tanggapan-kemnaker
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169053/warganet-protes-status-bsu-sudah-tersalurkan-ke-bank-tetapi-dana-belum-masuk-begini-tanggapan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997551/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-sebelum-27-desember
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997551/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-sebelum-27-desember
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997551/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-sebelum-27-desember
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997551/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-sebelum-27-desember
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997551/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-sebelum-27-desember
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997551/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-sebelum-27-desember
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997551/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-sebelum-27-desember
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997551/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-sebelum-27-desember
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997551/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-sebelum-27-desember
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40. 21 

Decembe

r 2022 

Kepala BPVP 

Serahkan 

Penghargaan 

Siddhakarya 

Pada Pelaku 

Usaha di 

Sulawesi Barat 

Positive Sultra Demo Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Kendari Dr La 

Ode Haji Polondu menyerahkan 

penghargaan penganugerahan 

Siddhakarya terhadap para pelaku 

usaha di Provinsi Sulawesi Barat. 

Kepala BPVP Kendari, La Ode Haji 

Polondu, mengatakan, 

penganugerahan Siddhakarya Tahun 

2022 sebagai bentuk pengakuan dan 

penghargaan kepada perusahaan 

kecil, menengah, dan besar yang 

dapat dijadikan percontohan standar 

keberhasilan bagi perusahaan- 

perusahaan lain di Provinsi Sulawesi 

Barat. Diketahui, Dalam penghargaan 

Siddhakarya, turut dirangkaikan 

dengan pemberian penghargaan 

lembaga kerja sama Bipartit dari Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat. 

Penyerahan yang dilakukan Kepala 

BPVP Kendari untuk mewakili Direktur 

Bina Peningkatan Produktivitas 

Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(Dirjen Binalavotas) Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, Dr Ghazmahadi. 

41. 21 

Decembe

r 2022 

Rayakan HUT 45 

Tahun, BPJS 

Ketenagakerjaa

n Kenalkan 

Wajah dan Fitur 

Layanan Baru : 

Jurnal Berita 

Ekonomi 

Nasional 

Neutral Economiczone.id BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

yang saat ini genap berusia 45 tahun 

meluncurkan wajah baru 

pelayanannya kepada seluruh pekerja 

Indonesia. Mempertegas apa yang 

disampaikan Roswita, Anggoro Eko 

Cahyo Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

mengatakan, peringatan HUT ke 45 

tahun ini disambut pihaknya dengan 

semangat patriotisme yang pantang 

menyerah dan sungguh-sungguh 

dalam merealisasikan visi mulia 

BPJAMSOSTEK, yaitu mewujudkan 

jaminan sosial ketenagakerjaan yang 

terpercaya, berkelanjutan dan 

mensejahterakan seluruh pekerja 

Indonesia. ECONOMIC ZONE- Jakarta, 

20 Desember 2022. Peluncuran wajah 

http://sultrademo.co/kepala-bpvp-serahkan-penghargaan-siddhakarya-pada-pelaku-usaha-di-sulawesi-barat
http://sultrademo.co/kepala-bpvp-serahkan-penghargaan-siddhakarya-pada-pelaku-usaha-di-sulawesi-barat
http://sultrademo.co/kepala-bpvp-serahkan-penghargaan-siddhakarya-pada-pelaku-usaha-di-sulawesi-barat
http://sultrademo.co/kepala-bpvp-serahkan-penghargaan-siddhakarya-pada-pelaku-usaha-di-sulawesi-barat
http://sultrademo.co/kepala-bpvp-serahkan-penghargaan-siddhakarya-pada-pelaku-usaha-di-sulawesi-barat
http://sultrademo.co/kepala-bpvp-serahkan-penghargaan-siddhakarya-pada-pelaku-usaha-di-sulawesi-barat
http://sultrademo.co/kepala-bpvp-serahkan-penghargaan-siddhakarya-pada-pelaku-usaha-di-sulawesi-barat
http://economiczone.id/read/3037/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://economiczone.id/read/3037/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://economiczone.id/read/3037/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://economiczone.id/read/3037/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://economiczone.id/read/3037/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://economiczone.id/read/3037/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://economiczone.id/read/3037/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://economiczone.id/read/3037/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://economiczone.id/read/3037/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
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baru layanan itu dilakukan pada acara 

gala dinner peringatan HUT yang 

dihadiri seluruh stakeholders baik dari 

pemerintah, serikat pekerja/ buruh, 

asosiasi pengusaha, perbankan, 

pemberi kerja hingga perwakilan 

peserta. 

42. 21 

Decembe

r 2022 

Hore! Pencairan 

BSU 2022 

Diperpanjang 

hingga 27 

Desember 

2022, Segera 

Cek Penerima 

dan Cairkan 

Bantuan 

Positive Pikiran Rakyat Depok Pencairan BSU 2022 diperpanjang 

hingga 27 Desember 2022, segera cek 

penerima dan cairkan bantuan. Kabar 

terbaru soal pencairan BSU 2022 

disampaikan oleh pihak Kemnaker, di 

mana pencairan BSU 2022 

diperpanjang hingga 27 Desember 

2022. Batas waktu pencairan BSU 

2022 diperpanjang sampai dengan 27 

Desember 2022 lho," tulis caption 

unggahan Instagram resmi Kemensos, 

sebagaimana dikutip oleh 

Pikiranrakyat-Depok.com pada Rabu, 

21 Desember 2022. Adapun untuk 

bisa mencairkan BSU 2022, pekerja 

atau buruh harus melakukan cek 

penerima di link bsu.kemnaker.go.id 

dan aplikasi PosPay. 

43. 21 

Decembe

r 2022 

Pengusaha 

Ingatkan Badai 

PHK Selanjutnya 

di Industri 

Padat Karya 

Negativ

e 

Medcom.id Wakil Ketua Umum Kamar Dagang 

Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani 

mengingatkan potensi badai 

pemutusan hubungan kerja (PHK) 

masih bisa terjadi di industri padat 

karya meskipun dalam beberapa 

waktu terakhir gelombang PHK telah 

terjadi. Menurut Shinta, PHK terjadi 

akibat penurunan permintaan ekspor 

yang dialami industri padat karya. 

"Saat ini PHK sudah terjadi di pabrik 

sepatu. Kita mendapat laporan sudah 

40 persen, PHK-nya sudah terjadi. 

44. 21 

Decembe

r 2022 

Masih Ada 

Ribuan Pekerja 

di Gresik Belum 

Ambil BSU 

Neutral Rmol Jatim Sebanyak 1.550 penerima Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU di Kabupaten 

Gresik, belum mengambil bantuan 

sosial dari Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) senilai Rp 600. 000 

perorang. Menurut Ketua Satgas 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997361/hore-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-segera-cek-penerima-dan-cairkan-bantuan
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http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997361/hore-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-segera-cek-penerima-dan-cairkan-bantuan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997361/hore-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-segera-cek-penerima-dan-cairkan-bantuan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997361/hore-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-segera-cek-penerima-dan-cairkan-bantuan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997361/hore-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-segera-cek-penerima-dan-cairkan-bantuan
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http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/1bVdRdPK-pengusaha-ingatkan-badai-phk-selanjutnya-di-industri-padat-karya
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/1bVdRdPK-pengusaha-ingatkan-badai-phk-selanjutnya-di-industri-padat-karya
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/1bVdRdPK-pengusaha-ingatkan-badai-phk-selanjutnya-di-industri-padat-karya
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/1bVdRdPK-pengusaha-ingatkan-badai-phk-selanjutnya-di-industri-padat-karya
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Penyaluran BSU Kantor Pos Gresik 

Andalusia, batas akhir pengambilan 

BSU telah ditetapkan pada 20 

Desember. "Bagi para penerima BSU 

yang belum mengambil haknya, bisa 

langsung datang di Kantor Pos Cabang 

Gresik. Ditambahkannya, bagi 

penerima BSU yang berada diluar 

daerah atau pindah kerja keluar dari 

Gresik. 

45. 21 

Decembe

r 2022 

9 Perusahaan 

Skala Kecil, 

Menengah, 

Besar dapat 

Anugerah 

Olimpiade 

Pengupahan 

Positive Posbekasi Kementerian Ketenagakerjaan 

memberikan penghargaan teladan 

kepada 9 perusahaan yang telah 

menerapkan sistem pengupahan 

berbasis produktivitas dengan baik. 

Perusahaan-perusahaan tersebut 

terdiri atas perusahaan skala kecil, 

menengah, dan besar. Menaker dalam 

sambutannya menyatakan rasa 

bangga terhadap antusiasme 

perusahaan yang mendaftar sebagai 

peserta OPBP. Padahal, dalam kurun 2 

tahun terakhir, hubungan industrial 

ketenagakerjaan mengalami cobaan 

yang sangat luar biasa akibat pandemi 

Covid-19. 

46. 21 

Decembe

r 2022 

Cara Pencairan 

Dana BSU 2022 

Rp600. 000 

yang 

Diperpanjang, 

Mudah dan 

Tidak Ribet 

Positive Jabar Ekspres Masukkan kode OTP yang dikirim 

melalui SMS, kemudian buatlah PIN 

transaksi Masuk kembali ke akun yang 

sudah terdaftar Pilih tombol (i) yang 

berwarna merah (ada di pojok kanan 

bawah), kemudian klik logo Kemnaker 

Pilih opsi "BSU Kemnaker 1" pada 

bagian "Jenis bantuan" Klik 'Ambil 

Foto Sekarang' dan klik kamera untuk 

mengunggah e-KTP penerima BSU 

2022. Buka aplikasi Pospay dan 

temukan QR Code sebagai bukti 

penerima BSU 2022 Datang ke Kantor 

Pos terdekat untuk pencairannya 

Tunjukkan QR Code di aplikasi Pospay 

tadi dan tunjukkan Kartu Identitas 

penerima BSU (KTP) saat melakukan 

pencairan di Kantor Pos. Cara Melihat 

http://posbekasi.com/2022/12/21/9-perusahaan-skala-kecil-menengah-besar-dapat-anugerah-olimpiade-pengupahan
http://posbekasi.com/2022/12/21/9-perusahaan-skala-kecil-menengah-besar-dapat-anugerah-olimpiade-pengupahan
http://posbekasi.com/2022/12/21/9-perusahaan-skala-kecil-menengah-besar-dapat-anugerah-olimpiade-pengupahan
http://posbekasi.com/2022/12/21/9-perusahaan-skala-kecil-menengah-besar-dapat-anugerah-olimpiade-pengupahan
http://posbekasi.com/2022/12/21/9-perusahaan-skala-kecil-menengah-besar-dapat-anugerah-olimpiade-pengupahan
http://posbekasi.com/2022/12/21/9-perusahaan-skala-kecil-menengah-besar-dapat-anugerah-olimpiade-pengupahan
http://posbekasi.com/2022/12/21/9-perusahaan-skala-kecil-menengah-besar-dapat-anugerah-olimpiade-pengupahan
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/cara-pencairan-dana-bsu-2022-rp600-000-yang-diperpanjang-mudah-dan-tidak-ribet
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/cara-pencairan-dana-bsu-2022-rp600-000-yang-diperpanjang-mudah-dan-tidak-ribet
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/cara-pencairan-dana-bsu-2022-rp600-000-yang-diperpanjang-mudah-dan-tidak-ribet
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/cara-pencairan-dana-bsu-2022-rp600-000-yang-diperpanjang-mudah-dan-tidak-ribet
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/cara-pencairan-dana-bsu-2022-rp600-000-yang-diperpanjang-mudah-dan-tidak-ribet
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/cara-pencairan-dana-bsu-2022-rp600-000-yang-diperpanjang-mudah-dan-tidak-ribet
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/cara-pencairan-dana-bsu-2022-rp600-000-yang-diperpanjang-mudah-dan-tidak-ribet
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QR Code untuk Penerima BSU 2022 di 

Aplikasi Pospay Download aplikasi 

Pospay di Google Play Store (Android) 

atau App Store (iOS). Demikian 

informasi yang dapat Anda ketahui 

terkait pencairan dana Bantuan 

Subsidi Upah 2022 yang telah 

diperpanjang pencairannya hingga 

tanggal 27 Desember 2022. 

47. 21 

Decembe

r 2022 

Diblacklist dari 

Penerima 

Subsidi Upah 

BSU Januari 

2023, Kelompok 

Ini Gigit Jari! 

Negativ

e 

Ayo Bogor -- Ada kelompok yang bakal dihapus 

dari daftar penerima Subsidi Upah 

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan yang 

akan cair pada Januari 2023 tahun 

depan. Hal ini mengingat, sampai 

sekarang masih ada dana bantuan 

Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan periode Oktober 

yang masih mengendap di Kantor Pos. 

Padahal sebelumnya, Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemnaker 

sudah meminta agar para penerima 

Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan periode Oktober 

segera mengambilnya ke Kantor Pos. 

Berdasarkan informasi yang sudah 

disampaikan, setidaknya ada 900 ribu 

penerima Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan yang belum 

mengambil bantuan tersebut. 

48. 21 

Decembe

r 2022 

Komnas 

Perempuan 

Sebut Nasib 

Undang-Undang 

PPRT Disandera 

DPR 

Negativ

e 

Tribun News Komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan (Komnas 

Perempuan) menyoroti pembahasan 

Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(UU PPRT) yang mandek di Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut 

Komisioner Komnas Perempuan, 

Theresia Iswarini, RUU ini masih ada 

di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. 

Oleh sebab itu, dia dan komisioner 

Komnas Perempuan lainnya 

mendorong agar para anggota dewan 

dari seluruh fraksi menyegerakan 

pengesahan RUU ini sebagai inisiatif 

http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169360/diblacklist-dari-penerima-subsidi-upah-bsu-januari-2023-kelompok-ini-gigit-jari
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169360/diblacklist-dari-penerima-subsidi-upah-bsu-januari-2023-kelompok-ini-gigit-jari
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169360/diblacklist-dari-penerima-subsidi-upah-bsu-januari-2023-kelompok-ini-gigit-jari
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169360/diblacklist-dari-penerima-subsidi-upah-bsu-januari-2023-kelompok-ini-gigit-jari
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169360/diblacklist-dari-penerima-subsidi-upah-bsu-januari-2023-kelompok-ini-gigit-jari
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169360/diblacklist-dari-penerima-subsidi-upah-bsu-januari-2023-kelompok-ini-gigit-jari
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/komnas-perempuan-sebut-nasib-undang-undang-pprt-disandera-dpr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/komnas-perempuan-sebut-nasib-undang-undang-pprt-disandera-dpr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/komnas-perempuan-sebut-nasib-undang-undang-pprt-disandera-dpr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/komnas-perempuan-sebut-nasib-undang-undang-pprt-disandera-dpr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/komnas-perempuan-sebut-nasib-undang-undang-pprt-disandera-dpr
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/komnas-perempuan-sebut-nasib-undang-undang-pprt-disandera-dpr
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DPR. "Komnas Perempuan 

mendorong betul dan akan bersama 

kawan-kawan supaya parlemen, Ibu 

Puan Maharani, kemudian juga 

Golkar, Nasdem, PKB, PPP, PAN, PKS 

untuk terus mendorong supaya 

Undang-Undang PPRT ini masuk di 

paripurna." 

49. 21 

Decembe

r 2022 

Dorong Upah 

Berbasis 

Produktivitas, 

Menaker: 

Harapannya 

Tiap Tahun 

Tidak Ribut 

Positive Kompas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah mendorong para 

pemberi kerja atau pengusaha untuk 

menerapkan upah berbasis 

produktivitas. Dirinya menekankan 

bahwa penetapan upah minimum 

yang diumumkan pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) hanya berlaku bagi 

pekerja yang bekerja di bawah 1 

tahun. "Benar-benar Undang-Undang 

Cipta Kerja menegaskan, kemudian 

turunannnya Undang-Undang Cipta 

Kerja juga menegaskan bahwa upah 

minimum safety net untuk pekerja di 

bawah satu tahun," tegas Menaker. 

Sekali lagi Menaker menegaskan, bagi 

pekerja di atas 1 tahun harus 

diterapkan struktur skala upah atau 

upah berbasis produktivitas. 

50. 21 

Decembe

r 2022 

Tak Ada Libur 

Nataru 2023 

Bagi ASN 

Sumenep 

Neutral Surabaya Online Momentum Natal dan Tahun Baru 

(Nataru) 2023 tidak ada kata libur bagi 

Aparatur Sipil Negara dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sumenep, 

Madura. Kemudian sebagai 

penegasan Pemerintah Kabupaten 

Sumenep melalui Surat Edaran (SE) 

nomor 800/852/435.203.2/2022. "Jadi 

tidak ada libur bagi ASN pada 

momentum Nataru tahun ini," 

terangnya Pihaknya menegaskan, jika 

ada Aparatur Sipil Negara (ASN) 

meliburkan diri pada momentum itu 

tanpa ada keterangan maka akan 

dikenakan sanksi sebagaimana 

pelanggaran yang dilakukan. "Kami 

http://money.kompas.com/read/2022/12/21/150447226/dorong-upah-berbasis-produktivitas-menaker-harapannya-tiap-tahun-tidak-ribut
http://money.kompas.com/read/2022/12/21/150447226/dorong-upah-berbasis-produktivitas-menaker-harapannya-tiap-tahun-tidak-ribut
http://money.kompas.com/read/2022/12/21/150447226/dorong-upah-berbasis-produktivitas-menaker-harapannya-tiap-tahun-tidak-ribut
http://money.kompas.com/read/2022/12/21/150447226/dorong-upah-berbasis-produktivitas-menaker-harapannya-tiap-tahun-tidak-ribut
http://money.kompas.com/read/2022/12/21/150447226/dorong-upah-berbasis-produktivitas-menaker-harapannya-tiap-tahun-tidak-ribut
http://money.kompas.com/read/2022/12/21/150447226/dorong-upah-berbasis-produktivitas-menaker-harapannya-tiap-tahun-tidak-ribut
http://money.kompas.com/read/2022/12/21/150447226/dorong-upah-berbasis-produktivitas-menaker-harapannya-tiap-tahun-tidak-ribut
http://surabayaonline.co/2022/12/21/tak-ada-libur-nataru-2023-bagi-asn-sumenep
http://surabayaonline.co/2022/12/21/tak-ada-libur-nataru-2023-bagi-asn-sumenep
http://surabayaonline.co/2022/12/21/tak-ada-libur-nataru-2023-bagi-asn-sumenep
http://surabayaonline.co/2022/12/21/tak-ada-libur-nataru-2023-bagi-asn-sumenep
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sudah berkomitmen, bahwa aturan 

kepegawaian sesuai PP 94 tahun 2021 

harus dilaksanakan oleh setiap OPD di 

Sumenep," jelasnya Pihaknya yang 

sama-sama Aparatur Sipil Negara 

(ASN) mengajak bagi sesama abdi 

negara agar bersama-sama menaati 

aturan tersebut. Hal tersebut 

ditegaskan Kepala Bidang (Kabid) 

Penilaian Kinerja Aparatur dan 

Penghargaan BKPSDM Sumenep 

Miftahul Arifin, Rabu (21/12). 

51. 21 

Decembe

r 2022 

Menaker sebut 

pendidikan 

vokasi untuk 

maksimalkan 

bonus 

demografi 

Positive Antara Peningkatan sumber daya manusia 

menurut saya menjadi suatu 

keharusan dan ini harus dilakukan 

oleh semua stakeholder Jakarta 

(ANTARA)- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 

68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan 

Vokasi merupakan salah satu upaya 

untuk memaksimalkan bonus 

demografi. Menaker Ida menuturkan 

agar Indonesia bisa menjadi Indonesia 

Maju 2045, maka harus benar-benar 

bisa menjadikan bonus demografi 

sebagai bonus. Namun sejak akhir 

2021, Kemenaker telah memiliki pasar 

kerja yang mempertemukan antara 

pemberi kerja dan pencari kerja. 

"Peningkatan sumber daya manusia 

menurut saya menjadi suatu 

keharusan dan ini harus dilakukan 

oleh semua stakeholder. 

52. 21 

Decembe

r 2022 

Apindo: Badai 

PHK Masih akan 

Terjadi di 2023 

Negativ

e 

Cara Pandang Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) memproyeksi badai PHK 

(Pemutusan Hubungan Kerja) masih 

akan berlanjut hingga kuartal I/2023. 

Ketua Umum Apindo, Haryadi B. 

Sukamdani, menerangkan proyeksi 

tersebut lantaran ada penurunan 

agregat dalam permintaan ekspor 

untuk produk hasil industri padat 

http://www.antaranews.com/berita/3316758/menaker-sebut-pendidikan-vokasi-untuk-maksimalkan-bonus-demografi
http://www.antaranews.com/berita/3316758/menaker-sebut-pendidikan-vokasi-untuk-maksimalkan-bonus-demografi
http://www.antaranews.com/berita/3316758/menaker-sebut-pendidikan-vokasi-untuk-maksimalkan-bonus-demografi
http://www.antaranews.com/berita/3316758/menaker-sebut-pendidikan-vokasi-untuk-maksimalkan-bonus-demografi
http://www.antaranews.com/berita/3316758/menaker-sebut-pendidikan-vokasi-untuk-maksimalkan-bonus-demografi
http://www.antaranews.com/berita/3316758/menaker-sebut-pendidikan-vokasi-untuk-maksimalkan-bonus-demografi
http://carapandang.com/berita/carpan-e70545f2/apindo-badai-phk-masih-akan-terjadi-di-2023
http://carapandang.com/berita/carpan-e70545f2/apindo-badai-phk-masih-akan-terjadi-di-2023
http://carapandang.com/berita/carpan-e70545f2/apindo-badai-phk-masih-akan-terjadi-di-2023
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karya secara besar-besaran di 

penghujung tahun ini. "PHK akan terus 

berlanjut, dalam arti kata yang terkait 

dengan ekspor itu kami belum bisa 

prediksikan, apakah ekspor ini akan 

ada rebound di kuartal 2, tapi di 

kuartal 1 itu belum," kata Hariyadi 

dalam konferensi pers Outlook 

Ekonomi & Bisnis Apindo 2023, di 

Kantor Apindo, Rabu (21/12). Apindo 

mencatat laporan dari industri 

garmen, tekstil dan alas kaki telah 

terjadi PHK atas 87.236 pekerjanya 

dari 163 perusahaan. 

53. 21 

Decembe

r 2022 

Menaker Ida 

tegaskan UU 

Ciptaker 

tingkatkan 

perlindungan 

pekerja 

Positive Antara - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah menegaskan bahwa 

Undang-Undang Cipta Kerja 

memberikan peningkatan 

perlindungan kepada pekerja atau 

buruh dalam relasi industri dan 

pembinaan pengawasan 

ketenagakerjaan. Kemudian dari sisi 

jaminan sosial, Kemenaker mencoba 

meningkatkan perlindungan dari 

resiko kehilangan pekerjaan dengan 

mengenalkan sistem jaminan sosial 

yang baru yakni jaminan kehilangan 

pekerjaan. Menaker Ida 

menyampaikan bahwa Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

merupakan langkah awal 

pembangunan lifelong learning 

system yang diatur pada Pasal 25 dan 

Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021 

tentang Pelayanan JKP melalui sistem 

informasi ketenagakerjaan. Dari sisi 

hubungan kerja Undang-Undang Cipta 

Kerja ini telah mengatur secara baik 

bagaimana hubungan kerja itu 

berdasarkan PKWT PKWTT dan di situ 

kita menjamin pekerja kontrak pun 

diberikan perlindungan sosialnya. 

http://www.antaranews.com/berita/3316834/menaker-ida-tegaskan-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://www.antaranews.com/berita/3316834/menaker-ida-tegaskan-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://www.antaranews.com/berita/3316834/menaker-ida-tegaskan-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://www.antaranews.com/berita/3316834/menaker-ida-tegaskan-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://www.antaranews.com/berita/3316834/menaker-ida-tegaskan-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://www.antaranews.com/berita/3316834/menaker-ida-tegaskan-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
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54. 21 

Decembe

r 2022 

Menaker Ida 

Fauziyah sebut 

pendidikan 

vokasi untuk 

maksimalkan 

bonus 

demografi 

Positive Antara Riau Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah mengatakan Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 

2022 tentang Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan salah satu upaya untuk 

memaksimalkan bonus demografi 

"Peningkatan sumber daya manusia 

menurut saya menjadi suatu 

keharusan dan ini harus dilakukan 

oleh semua stakeholder. Menaker Ida 

menuturkan agar Indonesia bisa 

menjadi Indonesia Maju 2045, 

makaharus benar-benar bisa 

menjadikan bonus demografi sebagai 

bonus. Namun sejak akhir 2021, 

Kemenaker telah memiliki pasar kerja 

yang mempertemukan antara 

pemberi kerja dan pencari kerja. Tidak 

hanya dilakukan oleh pemerintah saja 

tapi juga dengan sektor swasta. 

55. 21 

Decembe

r 2022 

Demi 

Percepatan 

Kemajuan BLKK, 

Ditjen Bina 

Lavotas 

Tingkatkan 

Keterampilan 

Instruktur 

Positive Suara Karya "Jadi, mahasiswa bisa turut belajar di 

BLKK, karena peralatanmya lebih 

lengkap," ujarnya.. "Ada yang bekerja 

di rumah sakit, ada 8 orang menjadi 

staf IT. Ada juga yang bekerja di 

AlfaMart sebagai admin," ujarnya.. 

Karena, para pesertanya campur, baik 

santri maupun masyarakat. 

56. 21 

Decembe

r 2022 

Kemnaker Beri 

Penghargaan 

Kepada 9 

Perusahaan 

Positive Medialampung.disway.i

d 

RADARINDRAMAYU.ID- Kementerian 

Ketenagakerjaan memberikan 

penghargaan teladan kepada 9 

perusahaan yang telah menerapkan 

sistem pengupahan berbasis 

produktivitas dengan baik. 

Perusahaan-perusahaan tersebut 

terdiri atas perusahaan skala kecil, 

menengah, dan besar. Penghargaan 

diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah yang didampingi Sekretaris 

Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan 

http://riau.antaranews.com/berita/317442/menaker-ida-fauziyah-sebut-pendidikan-vokasi-untuk-maksimalkan-bonus-demografi
http://riau.antaranews.com/berita/317442/menaker-ida-fauziyah-sebut-pendidikan-vokasi-untuk-maksimalkan-bonus-demografi
http://riau.antaranews.com/berita/317442/menaker-ida-fauziyah-sebut-pendidikan-vokasi-untuk-maksimalkan-bonus-demografi
http://riau.antaranews.com/berita/317442/menaker-ida-fauziyah-sebut-pendidikan-vokasi-untuk-maksimalkan-bonus-demografi
http://riau.antaranews.com/berita/317442/menaker-ida-fauziyah-sebut-pendidikan-vokasi-untuk-maksimalkan-bonus-demografi
http://riau.antaranews.com/berita/317442/menaker-ida-fauziyah-sebut-pendidikan-vokasi-untuk-maksimalkan-bonus-demografi
http://riau.antaranews.com/berita/317442/menaker-ida-fauziyah-sebut-pendidikan-vokasi-untuk-maksimalkan-bonus-demografi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606167635/demi-percepatan-kemajuan-blkk-ditjen-bina-lavotas-tingkatkan-keterampilan-instruktur
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606167635/demi-percepatan-kemajuan-blkk-ditjen-bina-lavotas-tingkatkan-keterampilan-instruktur
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606167635/demi-percepatan-kemajuan-blkk-ditjen-bina-lavotas-tingkatkan-keterampilan-instruktur
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606167635/demi-percepatan-kemajuan-blkk-ditjen-bina-lavotas-tingkatkan-keterampilan-instruktur
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606167635/demi-percepatan-kemajuan-blkk-ditjen-bina-lavotas-tingkatkan-keterampilan-instruktur
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606167635/demi-percepatan-kemajuan-blkk-ditjen-bina-lavotas-tingkatkan-keterampilan-instruktur
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606167635/demi-percepatan-kemajuan-blkk-ditjen-bina-lavotas-tingkatkan-keterampilan-instruktur
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606167635/demi-percepatan-kemajuan-blkk-ditjen-bina-lavotas-tingkatkan-keterampilan-instruktur
http://radarindramayu.disway.id/read/652506/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-9-perusahaan
http://radarindramayu.disway.id/read/652506/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-9-perusahaan
http://radarindramayu.disway.id/read/652506/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-9-perusahaan
http://radarindramayu.disway.id/read/652506/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-9-perusahaan
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Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 

2022 di Jakarta pada Selasa 

(20/12/2022). Menaker dalam 

sambutannya menyatakan rasa 

bangga terhadap antusiasme 

perusahaan yang mendaftar sebagai 

peserta OPBP. 

57. 21 

Decembe

r 2022 

Lowongan 

Pekerjaan PT Sb 

Intermedia Pers 

Posisi Jurnalis, 

Ditutup Akhir 

Tahun Ini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Tasikmalaya 

PT Sb Intermedia Pers mengumumkan 

lowongan pekerjaan. Simak deskripsi 

pekerjaan beserta kualifikasinya untuk 

mengisi posisi jurnalis di PT Sb 

Intermedia Pers, seperti dilansir 

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari 

akun Instagram @kemnaker. Posisi 

yang tersedia dalam lowongan 

pekerjaan ini yaitu sebagai jurnalis. 

Informasi lowongan pekerjaan ini 

dibuka hingga 31 Desember 2022 

mendatang. 

58. 21 

Decembe

r 2022 

Download 

Aplikasi Pospay, 

Cairkan Dana 

BSU 2022 dari 

Pemerintah 

Rp600. 000 

Sekarang Juga 

di Kantor Pos 

Neutral Jabar Ekspres Langkah Pencairan Dana BSU 2022 

Lakukan pencairan di kantor pos 

terdekat dari penerima BSU 2022 

Tunjukkan QR Code pada aplikasi 

Pospay dan bawa Kartu Indentitas Diri 

penerima (KTP) Pencairan selesai dan 

dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 dapat Anda terima. Cara 

Menemukan QR Code Penerima BSU 

2022 di Aplikasi Pospay Buka aplikasi 

Pospay (Jika belum ada unduh aplikasi 

Pospay di Google Play Store (Android) 

atau App Store (iOS)) Registrasi akun 

Anda dengan memasukan username 

dan password. Login kembali ke akun 

yang telah terdaftar tadi Klik tombol 

(i) yang berwarna merah dapat 

ditemukan di pojok kanan bawah, 

kemudian klik logo Kemnaker Klik 

"BSU Kemnaker 1" yang ada di bagian 

"Jenis bantuan" Klik Ambil Foto 

Sekarang dan klik kamera untuk 

mengunggah e-KTP penerima BSU 

2022. Warga Negara Indonesia (WNI) 

Peserta aktif program jaminan sosial 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065997188/lowongan-pekerjaan-pt-sb-intermedia-pers-posisi-jurnalis-ditutup-akhir-tahun-ini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065997188/lowongan-pekerjaan-pt-sb-intermedia-pers-posisi-jurnalis-ditutup-akhir-tahun-ini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065997188/lowongan-pekerjaan-pt-sb-intermedia-pers-posisi-jurnalis-ditutup-akhir-tahun-ini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065997188/lowongan-pekerjaan-pt-sb-intermedia-pers-posisi-jurnalis-ditutup-akhir-tahun-ini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065997188/lowongan-pekerjaan-pt-sb-intermedia-pers-posisi-jurnalis-ditutup-akhir-tahun-ini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065997188/lowongan-pekerjaan-pt-sb-intermedia-pers-posisi-jurnalis-ditutup-akhir-tahun-ini
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/download-aplikasi-pospay-cairkan-dana-bsu-2022-dari-pemerintah-rp600-000-sekarang-juga-di-kantor-pos
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/download-aplikasi-pospay-cairkan-dana-bsu-2022-dari-pemerintah-rp600-000-sekarang-juga-di-kantor-pos
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/download-aplikasi-pospay-cairkan-dana-bsu-2022-dari-pemerintah-rp600-000-sekarang-juga-di-kantor-pos
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/download-aplikasi-pospay-cairkan-dana-bsu-2022-dari-pemerintah-rp600-000-sekarang-juga-di-kantor-pos
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/download-aplikasi-pospay-cairkan-dana-bsu-2022-dari-pemerintah-rp600-000-sekarang-juga-di-kantor-pos
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/download-aplikasi-pospay-cairkan-dana-bsu-2022-dari-pemerintah-rp600-000-sekarang-juga-di-kantor-pos
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/download-aplikasi-pospay-cairkan-dana-bsu-2022-dari-pemerintah-rp600-000-sekarang-juga-di-kantor-pos
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/download-aplikasi-pospay-cairkan-dana-bsu-2022-dari-pemerintah-rp600-000-sekarang-juga-di-kantor-pos


 

49 

 

BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 2022 

Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta. 

59. 21 

Decembe

r 2022 

Lowongan Kerja 

Jakarta Pusat PT 

Sahid Husada 

Internasional, 

Lulusan D3 dan 

S1 

Berpengalaman 

Segera 

Merapat! 

Positive Ayo Bandung Kini PT Sahid Husada Internasional 

membuka lowongan kerja bagi lulusan 

minimal D3. Dilansir dari laman resmi 

Kemnaker, telah diinformasikan 

mengenai lowongan kerja PT Sahid 

Husada Internasional lengkap beserta 

kualifikasi dan deskripsi pekerjaannya. 

Lowongan kerja PT Sahid Husada 

Internasional dapat menjadi 

kesempatan baru bagi pelamar kerja 

yang telah berpengalaman. PT Sahid 

Husada Internasional merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pelayanan klinik yang bernama 

Klinik Sahid Sahirman Medical Centre. 

60. 21 

Decembe

r 2022 

Menaker: UU 

Ciptaker 

tingkatkan 

perlindungan 

pekerja 

Positive Antara Bengkulu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah menegaskan bahwa 

Undang-Undang Cipta Kerja 

memberikan peningkatan 

perlindungan kepada pekerja atau 

buruh dalam relasi industri dan 

pembinaan pengawasan 

ketenagakerjaan. Kemudian dari sisi 

jaminan sosial, Kemenaker mencoba 

meningkatkan perlindungan dari 

resiko kehilangan pekerjaan dengan 

mengenalkan sistem jaminan sosial 

yang baru yakni jaminan kehilangan 

pekerjaan. Menaker Ida 

menyampaikan bahwa Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

merupakan langkah awal 

pembangunan lifelong learning 

system yang diatur pada Pasal 25 dan 

Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021 

tentang Pelayanan JKP melalui sistem 

informasi ketenagakerjaan. "Dari sisi 

hubungan kerja Undang-Undang Cipta 

Kerja ini telah mengatur secara baik 

bagaimana hubungan kerja itu 

berdasarkan PKWT PKWTT dan di situ 

kita menjamin pekerja kontrak pun 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-796170108/lowongan-kerja-jakarta-pusat-pt-sahid-husada-internasional-lulusan-d3-dan-s1-berpengalaman-segera-merapat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796170108/lowongan-kerja-jakarta-pusat-pt-sahid-husada-internasional-lulusan-d3-dan-s1-berpengalaman-segera-merapat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796170108/lowongan-kerja-jakarta-pusat-pt-sahid-husada-internasional-lulusan-d3-dan-s1-berpengalaman-segera-merapat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796170108/lowongan-kerja-jakarta-pusat-pt-sahid-husada-internasional-lulusan-d3-dan-s1-berpengalaman-segera-merapat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796170108/lowongan-kerja-jakarta-pusat-pt-sahid-husada-internasional-lulusan-d3-dan-s1-berpengalaman-segera-merapat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796170108/lowongan-kerja-jakarta-pusat-pt-sahid-husada-internasional-lulusan-d3-dan-s1-berpengalaman-segera-merapat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796170108/lowongan-kerja-jakarta-pusat-pt-sahid-husada-internasional-lulusan-d3-dan-s1-berpengalaman-segera-merapat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796170108/lowongan-kerja-jakarta-pusat-pt-sahid-husada-internasional-lulusan-d3-dan-s1-berpengalaman-segera-merapat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796170108/lowongan-kerja-jakarta-pusat-pt-sahid-husada-internasional-lulusan-d3-dan-s1-berpengalaman-segera-merapat
http://bengkulu.antaranews.com/berita/265378/menaker-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://bengkulu.antaranews.com/berita/265378/menaker-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://bengkulu.antaranews.com/berita/265378/menaker-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://bengkulu.antaranews.com/berita/265378/menaker-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://bengkulu.antaranews.com/berita/265378/menaker-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
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diberikan perlindungan sosialnya," 

ujarnya dalam acara Outlook 

Perekonomian Indonesia 2023 

Menjaga Resiliensi Ekonomi Melalui 

Transformasi Struktural yang disiarkan 

secara daring, Rabu. 

61. 21 

Decembe

r 2022 

Siap-siap! Kadin 

Prediksi Badai 

PHK Akan 

Semakin Kuat 

Tahun Depan 

Positive Katadata Kamar Dagang dan Industri atau Kadin 

Indonesia memprediksi bahwa potensi 

pemutusan hubungan kerja atau PHK 

akan mengalami peningkatan tahun 

depan. Hal ini disebabkan karena 

terjadinya penurunan permintaan di 

pasar ekspor sehingga membuat 

industri padat karya terpaksa 

melakukan efisiensi melalui PHK.. 

Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, 

Investasi, dan Luar Negeri, Shinta 

Kamdani mengatakan pihaknya telah 

menerima laporan bahwa industri 

padat karya terutama sepatu dan 

tekstil penjualannya sudah turun 

hingga 40%. Hal ini menjadi 

kekhawatiran dan fokus bagi Kadin 

untuk mencari solusinya. 

62. 21 

Decembe

r 2022 

Menaker 

Tegaskan UU 

Ciptaker 

Tingkatkan 

Perlindungan 

Pekerja 

Positive Aktual Com- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah menegaskan 

bahwa Undang-Undang Cipta Kerja 

memberikan peningkatan 

perlindungan kepada pekerja atau 

buruh dalam relasi industri dan 

pembinaan pengawasan 

ketenagakerjaan. Kemudian dari sisi 

jaminan sosial, Kemenaker mencoba 

meningkatkan perlindungan dari 

resiko kehilangan pekerjaan dengan 

mengenalkan sistem jaminan sosial 

yang baru yakni jaminan kehilangan 

pekerjaan. Menaker Ida 

menyampaikan bahwa Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

merupakan langkah awal 

pembangunan lifelong learning 

system yang diatur pada Pasal 25 dan 

Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021 

http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63a2d2681d384/siap-siap-kadin-prediksi-badai-phk-akan-semakin-kuat-tahun-depan
http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63a2d2681d384/siap-siap-kadin-prediksi-badai-phk-akan-semakin-kuat-tahun-depan
http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63a2d2681d384/siap-siap-kadin-prediksi-badai-phk-akan-semakin-kuat-tahun-depan
http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63a2d2681d384/siap-siap-kadin-prediksi-badai-phk-akan-semakin-kuat-tahun-depan
http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63a2d2681d384/siap-siap-kadin-prediksi-badai-phk-akan-semakin-kuat-tahun-depan
http://aktual.com/menaker-tegaskan-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://aktual.com/menaker-tegaskan-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://aktual.com/menaker-tegaskan-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://aktual.com/menaker-tegaskan-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://aktual.com/menaker-tegaskan-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://aktual.com/menaker-tegaskan-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
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tentang Pelayanan JKP melalui sistem 

informasi ketenagakerjaan. Jakarta, 

Aktual. 

63. 21 

Decembe

r 2022 

Pemerintah 

Perpanjang 

Batas Pencairan 

BSU hingga 27 

Desember 

2022, Ini Cara 

Pengambilan 

Lewat Pospay 

Neutral Sumeks.disway.id Kabar gembira, Pemerintah 

memperpanjang waktu pencairan BSU 

senilai Rp 600. 000 kepada pekerja 

atau buruh hingga 27 Desember 

mendatang. Sebelumnya, pemerintah 

mengumumkan jika batas akhir 

pencairan BSU dijadwalkan pada 

tanggal 20 Desember 2022. Kemudian 

diperpanjang 7 harilagi. Kini BSU 2022 

sudah disalurkan kepada 11.959.564 

juta pekerja atau buruh. 

64. 21 

Decembe

r 2022 

Menaker 

Dorong Seluruh 

Perusahaan 

Terapkan 

Sistem 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Hariannasional.com Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) 

Ida Fauziyah mengatakan, para 

peserta Olimpiade Pengupahan 

Berbasis Produktivitas (OPBP) secara 

sukarela menunjukan data hubungan 

kerja di perusahaan dalam waktu 2 

tahun terakhir yang menunjukkan 

bahwa pelaksanaan hubungan kerja 

berjalan dalam suasana yang kondusif. 

"Dengan sistem pengupahan seperti 

ini maka menjadi keharusan bagi 

pekerja atau buruh untuk tetap 

konsisten meningkatkan 

produktivitasnya agar memperoleh 

upah yang dapat mensejahterakan 

pekerja atau buruh dan keluarganya," 

ucap Menaker. "Selain itu, saya juga 

mengharapkan agar saudara-saudari 

dapat menjadi duta pengupahan 

berbasis produktivitas bagi 

perusaahaan lainnya, sehingga sistem 

pengupahan berbasis produktivitas 

menjadi amanah untuk 

ditumbuhkembangkan di perusahaan, 

yang tujuan akhirnya adalah semakin 

banyaknya perusahan penerima 

penghargaan teladan di masa depan," 

pungkas Menaker Ida. harian-

nasional.com/- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

http://sumeks.disway.id/read/651240/pemerintah-perpanjang-batas-pencairan-bsu-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-lewat-pospay
http://sumeks.disway.id/read/651240/pemerintah-perpanjang-batas-pencairan-bsu-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-lewat-pospay
http://sumeks.disway.id/read/651240/pemerintah-perpanjang-batas-pencairan-bsu-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-lewat-pospay
http://sumeks.disway.id/read/651240/pemerintah-perpanjang-batas-pencairan-bsu-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-lewat-pospay
http://sumeks.disway.id/read/651240/pemerintah-perpanjang-batas-pencairan-bsu-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-lewat-pospay
http://sumeks.disway.id/read/651240/pemerintah-perpanjang-batas-pencairan-bsu-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-lewat-pospay
http://sumeks.disway.id/read/651240/pemerintah-perpanjang-batas-pencairan-bsu-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-lewat-pospay
http://sumeks.disway.id/read/651240/pemerintah-perpanjang-batas-pencairan-bsu-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-lewat-pospay
http://harian-nasional.com/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://harian-nasional.com/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://harian-nasional.com/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://harian-nasional.com/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://harian-nasional.com/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://harian-nasional.com/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://harian-nasional.com/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://harian-nasional.com/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
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memberikan penghargaan teladan 

kepada 9 perusahaan yang telah 

menerapkan sistem pengupahan 

berbasis produktivitas dengan baik. 

65. 21 

Decembe

r 2022 

Menaker 

Dorong Seluruh 

Perusahaan 

Terapkan 

Sistem 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Redaksiharian.com Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) 

Ida Fauziyah mengatakan, para 

peserta Olimpiade Pengupahan 

Berbasis Produktivitas (OPBP) secara 

sukarela menunjukan data hubungan 

kerja di perusahaan dalam waktu 2 

tahun terakhir yang menunjukkan 

bahwa pelaksanaan hubungan kerja 

berjalan dalam suasana yang kondusif. 

"Selain itu, saya juga mengharapkan 

agar saudara-saudari dapat menjadi 

duta pengupahan berbasis 

produktivitas bagi perusaahaan 

lainnya, sehingga sistem pengupahan 

berbasis produktivitas menjadi 

amanah untuk ditumbuhkembangkan 

di perusahaan, yang tujuan akhirnya 

adalah semakin banyaknya perusahan 

penerima penghargaan teladan di 

masa depan," pungkas Menaker Ida. 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) memberikan 

penghargaan teladan kepada 9 

perusahaan yang telah menerapkan 

sistem pengupahan berbasis 

produktivitas dengan baik. Selain itu, 

perusahaan peserta OPBP juga 

berinsiatif untuk menerapkan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas di 

perusahaan masing-masing. 

66. 21 

Decembe

r 2022 

Menaker 

Dorong Seluruh 

Perusahaan 

Terapkan 

Sistem 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Portalutama.com Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) 

Ida Fauziyah mengatakan, para 

peserta Olimpiade Pengupahan 

Berbasis Produktivitas (OPBP) secara 

sukarela menunjukan data hubungan 

kerja di perusahaan dalam waktu 2 

tahun terakhir yang menunjukkan 

bahwa pelaksanaan hubungan kerja 

berjalan dalam suasana yang kondusif. 

"Dengan sistem pengupahan seperti 

http://redaksiharian.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://redaksiharian.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://redaksiharian.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://redaksiharian.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://redaksiharian.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://redaksiharian.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://redaksiharian.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://redaksiharian.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://portalutama.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://portalutama.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://portalutama.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://portalutama.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://portalutama.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://portalutama.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://portalutama.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://portalutama.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
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ini maka menjadi keharusan bagi 

pekerja atau buruh untuk tetap 

konsisten meningkatkan 

produktivitasnya agar memperoleh 

upah yang dapat mensejahterakan 

pekerja atau buruh dan keluarganya," 

ucap Menaker. "Selain itu, saya juga 

mengharapkan agar saudara-saudari 

dapat menjadi duta pengupahan 

berbasis produktivitas bagi 

perusaahaan lainnya, sehingga sistem 

pengupahan berbasis produktivitas 

menjadi amanah untuk 

ditumbuhkembangkan di perusahaan, 

yang tujuan akhirnya adalah semakin 

banyaknya perusahan penerima 

penghargaan teladan di masa depan," 

pungkas Menaker Ida. 

portalutama.com- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

memberikan penghargaan teladan 

kepada 9 perusahaan yang telah 

menerapkan sistem pengupahan 

berbasis produktivitas dengan baik. 

67. 21 

Decembe

r 2022 

Rayakan HUT 45 

Tahun, BPJS 

Ketenagakerjaa

n Kenalkan 

Wajah dan Fitur 

Layanan Baru 

Neutral Media Indonesia BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

yang saat ini genap berusia 45 tahun 

meluncurkan wajah baru 

pelayanannya kepada seluruh pekerja 

Indonesia. Mempertegas apa yang 

disampaikan Roswita, Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo 

mengatakan, peringatan HUT ke 45 

tahun ini disambut pihaknya dengan 

semangat patriotisme yang pantang 

menyerah dan sungguh-sungguh 

dalam merealisasikan visi mulia 

BPJAMSOSTEK, yaitu mewujudkan 

jaminan sosial ketenagakerjaan yang 

terpercaya, berkelanjutan dan 

mensejahterakan seluruh pekerja 

Indonesia. Peluncuran wajah baru 

layanan itu dilakukan pada acara gala 

dinner peringatan HUT yang dihadiri 

seluruh stakeholders baik dari 

pemerintah, serikat pekerja/ buruh, 

http://mediaindonesia.com/ekonomi/546131/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://mediaindonesia.com/ekonomi/546131/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://mediaindonesia.com/ekonomi/546131/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://mediaindonesia.com/ekonomi/546131/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://mediaindonesia.com/ekonomi/546131/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://mediaindonesia.com/ekonomi/546131/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
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asosiasi pengusaha, perbankan, 

pemberi kerja hingga perwakilan 

peserta. Direktur Pelayanan 

BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia 

menjelaskan wajah baru yang 

diperkenalkan, antara lain perubahan 

desain kantor cabang layanan yang 

semakin fresh, hangat, dan 

mengusung konsep green design. 

68. 21 

Decembe

r 2022 

UU Ciptaker 

Tingkatkan 

Perlindungan 

Pekerja 

Positive Medcom.id Pekerja yang dihilangkan yang 

kehilangan pekerjaan, yang 

mengalami PHK dijamin oleh jaminan 

kehilangan pekerjaan," ucapnya. 

Menaker Ida menyampaikan bahwa 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

merupakan langkah awal 

pembangunan lifelong learning 

system yang diatur pada Pasal 25 dan 

Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021 

tentang Pelayanan JKP melalui sistem 

informasi ketenagakerjaan. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menegaskan bahwa Undang-

Undang Cipta Kerja memberikan 

peningkatan perlindungan kepada 

pekerja atau buruh dalam relasi 

industri dan pembinaan pengawasan 

ketenagakerjaan. "Dari sisi hubungan 

kerja Undang-Undang Cipta Kerja ini 

telah mengatur secara baik 

bagaimana hubungan kerja itu 

berdasarkan PKWT PKWTT dan di situ 

kita menjamin pekerja kontrak pun 

diberikan perlindungan sosialnya," 

ujarnya dalam acara Outlook 

Perekonomian Indonesia 2023 dikutip 

dari Antara, Rabu, 21 Desember 2022. 

69. 21 

Decembe

r 2022 

Rayakan HUT 45 

Tahun, BPJS 

Ketenagakerjaa

n Kenalkan 

Wajah dan Fitur 

Layanan Baru 

Neutral Tauberita.com BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) 

yang saat ini genap berusia 45 tahun 

meluncurkan wajah baru 

pelayanannya kepada seluruh pekerja 

Indonesia. Mempertegas apa yang 

disampaikan Roswita, Anggoro Eko 

Cahyo Direktur Utama BPJamsostek 

http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Rb1pADXN-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Rb1pADXN-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Rb1pADXN-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Rb1pADXN-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://www.tauberita.com/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://www.tauberita.com/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://www.tauberita.com/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://www.tauberita.com/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://www.tauberita.com/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://www.tauberita.com/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
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mengatakan, peringatan HUT ke 45 

tahun ini disambut pihaknya dengan 

semangat patriotisme yang pantang 

menyerah dan sungguh-sungguh 

dalam merealisasikan visi mulia 

BPJamsostek, yaitu mewujudkan 

jaminan sosial ketenagakerjaan yang 

terpercaya, berkelanjutan dan 

mensejahterakan seluruh pekerja 

Indonesia. Peluncuran wajah baru 

layanan itu dilakukan pada acara gala 

dinner peringatan HUT yang dihadiri 

seluruh stakeholders baik dari 

pemerintah, serikat pekerja/ buruh, 

asosiasi pengusaha, perbankan, 

pemberi kerja hingga perwakilan 

peserta. Direktur Pelayanan 

BPJamsostek, Roswita Nilakurnia 

menyampaikan wajah baru yang 

diperkenalkan malam ini antara lain 

perubahan desain kantor cabang 

layanan yang semakin fresh, hangat, 

dan mengusung konsep green design. 

70. 21 

Decembe

r 2022 

Rayakan HUT 45 

Tahun, BPJS 

Ketenagakerjaa

n Kenalkan 

Wajah dan Fitur 

Layanan Baru 

Neutral Suara.com Suara.com- BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) yang saat ini genap 

berusia 45 tahun meluncurkan wajah 

baru pelayanannya kepada seluruh 

pekerja Indonesia. Mempertegas apa 

yang disampaikan Roswita, Anggoro 

Eko Cahyo Direktur Utama 

BPJamsostek mengatakan, peringatan 

HUT ke 45 tahun ini disambut 

pihaknya dengan semangat 

patriotisme yang pantang menyerah 

dan sungguh-sungguh dalam 

merealisasikan visi mulia 

BPJamsostek, yaitu mewujudkan 

jaminan sosial ketenagakerjaan yang 

terpercaya, berkelanjutan dan 

mensejahterakan seluruh pekerja 

Indonesia. 7 Cara Mencairkan JHT 

Sebelum Usia 56 Tahun, Ini Syarat 

Lengkapnya. Peluncuran wajah baru 

layanan itu dilakukan pada acara 

jamuan makan malam peringatan HUT 

http://www.suara.com/bisnis/2022/12/21/172841/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://www.suara.com/bisnis/2022/12/21/172841/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://www.suara.com/bisnis/2022/12/21/172841/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://www.suara.com/bisnis/2022/12/21/172841/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://www.suara.com/bisnis/2022/12/21/172841/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://www.suara.com/bisnis/2022/12/21/172841/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
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yang dihadiri seluruh stakeholders 

baik dari pemerintah, serikat pekerja/ 

buruh, asosiasi pengusaha, 

perbankan, pemberi kerja hingga 

perwakilan peserta. 

71. 21 

Decembe

r 2022 

Menaker Ida 

Ingin Sistem 

Upah di 

Indonesia Pakai 

Produktivitas 

Positive Vivanews Ida mengatakan, dia merasa bangga 

terhadap antusiasme perusahaan 

yang mendaftar sebagai peserta 

Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas (OPBP). "Antusiasme 

dan kondisi hubungan industrial di 

perusahaan-perusahaan ini menjadi 

peluang dan harapan untuk terus 

mendorong penerapan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas 

yang diawali dengan penerapan 

skema struktur dan skala upah," kata 

Ida dalam keterangan Rabu, 21 

Desember 2022. Ida mengatakan, dari 

data data hubungan kerja di 

perusahaan dalam waktu dua tahun 

terakhir menunjukkan bahwa 

pelaksanaan hubungan kerja berjalan 

dalam suasana yang kondusif. Ida 

mengatakan, penerapan struktur dan 

skala upah di perusahaan menjadi 

sangat penting untuk diwujudkan. 

72. 21 

Decembe

r 2022 

Menaker Ida: 

UU Ciptaker 

Tingkatkan 

Perlindungan 

Pekerja 

Positive Republika Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah menegaskan Undang-

Undang Cipta Kerja memberikan 

peningkatan perlindungan kepada 

pekerja atau buruh. Kemudian dari sisi 

jaminan sosial, Kemenaker mencoba 

meningkatkan perlindungan dari risiko 

kehilangan pekerjaan dengan 

mengenalkan sistem jaminan sosial 

yang baru yakni jaminan kehilangan 

pekerjaan. Menaker Ida 

menyampaikan bahwa Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

merupakan langkah awal 

pembangunan lifelong learning 

system yang diatur pada Pasal 25 dan 

Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021 

http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1557669-menaker-ida-ingin-sistem-upah-di-indonesia-pakai-produktivitas
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1557669-menaker-ida-ingin-sistem-upah-di-indonesia-pakai-produktivitas
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1557669-menaker-ida-ingin-sistem-upah-di-indonesia-pakai-produktivitas
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1557669-menaker-ida-ingin-sistem-upah-di-indonesia-pakai-produktivitas
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1557669-menaker-ida-ingin-sistem-upah-di-indonesia-pakai-produktivitas
http://republika.co.id/berita/rn8lgh436/menaker-ida-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://republika.co.id/berita/rn8lgh436/menaker-ida-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://republika.co.id/berita/rn8lgh436/menaker-ida-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://republika.co.id/berita/rn8lgh436/menaker-ida-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
http://republika.co.id/berita/rn8lgh436/menaker-ida-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja
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tentang Pelayanan JKP melalui sistem 

informasi ketenagakerjaan. Tak hanya 

itu, dari sisi kesejahteraan, Kemenaker 

juga mendorong penyediaan fasilitas 

kesehatan pekerja di perusahaan. 

73. 21 

Decembe

r 2022 

Industri Padat 

Karya Diprediksi 

Ambruk 2023 

Gegara UMP, 

Pengusaha: 

Bukan 

Menakut-nakuti 

Neutral Okezone Industri padat karya di 2023 disebut 

akan terancam di 2023. Sebab, 

diproyeksikan industri ini makin 

ambruk pada 2023. Shinta 

mengatakan, hingga saat ini banyak 

pihak yang mengeluh ke Kadin perihal 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan 

Upah Minimum Tahun 2023. Alhasil, 

akan banyak karyawan yang kena 

pemutusan hubungan kerja (PHK) 

pada 2023 mendatang. 

74. 21 

Decembe

r 2022 

Kota Ini Aman 

dari Gempa dan 

Tsunami, UMK 

Tinggi, dan 

Dekat dengan 

Luar Negeri, 

Tertarik 

Pindah? 

Positive Ayoindonesia.com Indonesia punya kota yang aman dari 

gempa dan tsunami, UMK tinggi, dan 

dekat dengan luar negeri. Ada banyak 

hal yang bisa membuat sebuah kota 

menjadi dambaan, misalnya aman 

dari gempa dan tsunami, UMK tinggi, 

serta dekat dengan luar negeri. Batam 

termasuk kota yang aman dari gempa 

dan tsunami. Ya, Batam dekat dengan 

dua negara tetangga, yakni Singapura 

dan Malaysia. 

75. 21 

Decembe

r 2022 

Pencairan 

Bantuan Subsidi 

Upah 

Diperpanjang 

hingga 27 

Desember 2022 

Positive Kompas.id Batas waktu pencairan bantuan 

subsidi upah atau BSU tahun 2022 

diperpanjang yang semula 20 

Desember 2022 menjadi 27 Desember 

2022. Pemerintah menyatakan, BSU 

masih dapat diambil di kantor pos 

terdekat dengan lokasi tenaga kerja 

penerima bantuan. "Data-data 

penerima (masih) harus ada yang 

diharmonisasi dan disinkronkan 

dengan data milik BPJS 

Ketenagakerjaan. Masih ada waktu 

dan ini (BSU) adalah pelayanan 

kepada pekerja. 

http://economy.okezone.com/read/2022/12/21/320/2731673/industri-padat-karya-diprediksi-ambruk-2023-gegara-ump-pengusaha-bukan-menakut-nakuti
http://economy.okezone.com/read/2022/12/21/320/2731673/industri-padat-karya-diprediksi-ambruk-2023-gegara-ump-pengusaha-bukan-menakut-nakuti
http://economy.okezone.com/read/2022/12/21/320/2731673/industri-padat-karya-diprediksi-ambruk-2023-gegara-ump-pengusaha-bukan-menakut-nakuti
http://economy.okezone.com/read/2022/12/21/320/2731673/industri-padat-karya-diprediksi-ambruk-2023-gegara-ump-pengusaha-bukan-menakut-nakuti
http://economy.okezone.com/read/2022/12/21/320/2731673/industri-padat-karya-diprediksi-ambruk-2023-gegara-ump-pengusaha-bukan-menakut-nakuti
http://economy.okezone.com/read/2022/12/21/320/2731673/industri-padat-karya-diprediksi-ambruk-2023-gegara-ump-pengusaha-bukan-menakut-nakuti
http://economy.okezone.com/read/2022/12/21/320/2731673/industri-padat-karya-diprediksi-ambruk-2023-gegara-ump-pengusaha-bukan-menakut-nakuti
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016173090/kota-ini-aman-dari-gempa-dan-tsunami-umk-tinggi-dan-dekat-dengan-luar-negeri-tertarik-pindah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016173090/kota-ini-aman-dari-gempa-dan-tsunami-umk-tinggi-dan-dekat-dengan-luar-negeri-tertarik-pindah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016173090/kota-ini-aman-dari-gempa-dan-tsunami-umk-tinggi-dan-dekat-dengan-luar-negeri-tertarik-pindah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016173090/kota-ini-aman-dari-gempa-dan-tsunami-umk-tinggi-dan-dekat-dengan-luar-negeri-tertarik-pindah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016173090/kota-ini-aman-dari-gempa-dan-tsunami-umk-tinggi-dan-dekat-dengan-luar-negeri-tertarik-pindah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016173090/kota-ini-aman-dari-gempa-dan-tsunami-umk-tinggi-dan-dekat-dengan-luar-negeri-tertarik-pindah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016173090/kota-ini-aman-dari-gempa-dan-tsunami-umk-tinggi-dan-dekat-dengan-luar-negeri-tertarik-pindah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016173090/kota-ini-aman-dari-gempa-dan-tsunami-umk-tinggi-dan-dekat-dengan-luar-negeri-tertarik-pindah
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/21/pencairan-bsu-masih-akan-dilakukan-sampai-27-desember
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/21/pencairan-bsu-masih-akan-dilakukan-sampai-27-desember
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/21/pencairan-bsu-masih-akan-dilakukan-sampai-27-desember
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/21/pencairan-bsu-masih-akan-dilakukan-sampai-27-desember
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/21/pencairan-bsu-masih-akan-dilakukan-sampai-27-desember
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/21/pencairan-bsu-masih-akan-dilakukan-sampai-27-desember
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76. 21 

Decembe

r 2022 

Kepala BPVP 

Kendari 

Menyerahkan 

Penghargaan 

Siddhakarya di 

Mamuju 

Positive Buton Pos Dalam sambutannya Ghazmahadi 

yang dibacakan Kepala BPVP Kendari 

Dr. Yang diwakili Kepala BPVP Kendari 

Dr. Rabu, 21 Desember 2022 18:56 

PM Rabu, 21 Desember 2022 18:56 

PM. Mamuju- Kepala Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Kendari Dr. 

77. 21 

Decembe

r 2022 

Mulai Januari 

2023 Harga 

Rokok Naik 

Neutral Radar Lombok Harga rokok dan berbagai produk hasil 

tembakau bakal naik mulai 1 Januari 

2023 mendatang. Dalam sejarah 

kenaikkan CHT, baru kali ini 

diumumkan kenaikan CHT dua tahun 

berturut-turut (2023 dan 2024)," kata 

Sahminudin, kepada Radar Lombok, 

Selasa (20/12). Bahkan untuk 

kenaikkan CHT 2023 dan 2024, dalam 

rapat terbatas (Ratas) Presiden, 

Kemenkeu, Kemenkes dan 

Kemenaker. Jika Pemerintah benar 

menaikkan harga rokok di 2023 

mendatang. 

78. 21 

Decembe

r 2022 

Kadin Khawatir 

Industri Padat 

Karya Makin 

Tertekan di 

2023 

Negativ

e 

Idx Channel Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia 

(Kadin) Shinta Kamdani meminta 

pemerintah memberikan perhatian 

khusus pada industri padat karya. 

Shinta mengatakan hingga saat ini 

banyak pihak yang mengeluh ke Kadin 

perihal Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 

2022 tentang Penetapan Upah 

Minimum Tahun 2023. Diproyeksikan 

industri ini makin ambruk pada 2023. 

Khususnya, pelaku industri padat 

karya yang merasa keberatan dengan 

aturan yang mengharuskan membayar 

upah karyawan lebih tinggi tetapi tak 

sebanding dengan pemasukan 

perusahaan. 

79. 21 

Decembe

r 2022 

Dorong Daya 

Saing Tenaga 

Kerja, Inilah 

Neutral Investor Daily Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fuziyah menyampaikan, dalam 

mendorong daya saing tenaga kerja 

Indonesia, Kemenaker telah 

menyiapkan sejumlah kebijakan yang 

http://butonpos.fajar.co.id/2022/12/21/kepala-bpvp-kendari-menyerahkan-penghargaan-siddhakarya-di-mamuju
http://butonpos.fajar.co.id/2022/12/21/kepala-bpvp-kendari-menyerahkan-penghargaan-siddhakarya-di-mamuju
http://butonpos.fajar.co.id/2022/12/21/kepala-bpvp-kendari-menyerahkan-penghargaan-siddhakarya-di-mamuju
http://butonpos.fajar.co.id/2022/12/21/kepala-bpvp-kendari-menyerahkan-penghargaan-siddhakarya-di-mamuju
http://butonpos.fajar.co.id/2022/12/21/kepala-bpvp-kendari-menyerahkan-penghargaan-siddhakarya-di-mamuju
http://butonpos.fajar.co.id/2022/12/21/kepala-bpvp-kendari-menyerahkan-penghargaan-siddhakarya-di-mamuju
http://radarlombok.co.id/mulai-januari-2023-harga-rokok-naik.html
http://radarlombok.co.id/mulai-januari-2023-harga-rokok-naik.html
http://radarlombok.co.id/mulai-januari-2023-harga-rokok-naik.html
http://www.idxchannel.com/economics/kadin-khawatir-industri-padat-karya-makin-tertekan-di-2023
http://www.idxchannel.com/economics/kadin-khawatir-industri-padat-karya-makin-tertekan-di-2023
http://www.idxchannel.com/economics/kadin-khawatir-industri-padat-karya-makin-tertekan-di-2023
http://www.idxchannel.com/economics/kadin-khawatir-industri-padat-karya-makin-tertekan-di-2023
http://www.idxchannel.com/economics/kadin-khawatir-industri-padat-karya-makin-tertekan-di-2023
http://investor.id/business/317049/dorong-daya-saing-tenaga-kerja-inilah-lima-kebijakan-kemenaker
http://investor.id/business/317049/dorong-daya-saing-tenaga-kerja-inilah-lima-kebijakan-kemenaker
http://investor.id/business/317049/dorong-daya-saing-tenaga-kerja-inilah-lima-kebijakan-kemenaker
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Lima Kebijakan 

Kemenaker 

bersifat adaptif, resilien, dan inklusif 

yang meliputi lima pilar. Ini tantangan 

tersendiri," kata Menaker Ida di acara 

Outlook Perekonomian Indonesia 

Tahun 2023, di Hotel Ritz Carlton, 

Jakarta, Rabu (21/12/2022). Menaker 

Ida menyampaikan, salah satu bentuk 

dari reformasi pendidikan dan 

pelatihan vokasi adalah Peraturan 

Presiden Nomor 68 tahun 2022. 

Setelah penciptaan SDM yang 

kompeten, fokus Kemenaker 

selanjutnya adalah membangun 

layanan pasar kerja, serta 

memperluas kesempatan kerja. 

80. 21 

Decembe

r 2022 

Cukup Bawa 

KTP, Dana BSU 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n Rp600. 000 

Langsung Cair 

Neutral Palpres.disway.id Cukup Bawa KTP, Dana BSU BPJS 

Ketenagakerjaan Rp600. 000 Langsung 

Cair. Reporter: Trisno Rusli |.  Ilustrasi 

BSU BPJS Ketenagakerjaan. Namun, 

jika nomor rekening telah didaftarkan 

oleh perusahaan ke BPJS 

Ketenagakerjaan namun BSU sampai 

saat ini belum cair bisa dilakukan 

pengecekan secara mandiri melalui 

Website BPJS Ketenagakerjaan 

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.i

d. Jika kalian sudah tercatat sebagai 

penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 

bisa mencairkan di kantor Pos 

terdekat dengan membawa dengan 

membawa KTP ASLI. Dana BSU bisa 

dicairkan dengan mendatangi kantor 

pos dan menunjukkan KTP asli--. 

81. 21 

Decembe

r 2022 

PKB Fasilitasi 

Pemulangan 

PMI Korban 

Tabrak Lari di 

Malaysia 

Positive Analisa Daily Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

Deliserdang memfasiltasi pemulangan 

seorang Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) nonprosedural, warga Paluh 

Manan, Kecamatan Hamparan Perak, 

Deliserdang, Sumatra Utara, yang 

mengalami masalah korban tabrak lari 

di Malaysia. "Kita memfasiltasi 

pemulangan warga kita, karena 

korban tabrak lari di Malaysia," kata 

Ketua DPC PKB Deliserdang, Said Hadi, 

http://investor.id/business/317049/dorong-daya-saing-tenaga-kerja-inilah-lima-kebijakan-kemenaker
http://investor.id/business/317049/dorong-daya-saing-tenaga-kerja-inilah-lima-kebijakan-kemenaker
http://palpres.disway.id/read/641582/cukup-bawa-ktp-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp600000-langsung-cair
http://palpres.disway.id/read/641582/cukup-bawa-ktp-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp600000-langsung-cair
http://palpres.disway.id/read/641582/cukup-bawa-ktp-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp600000-langsung-cair
http://palpres.disway.id/read/641582/cukup-bawa-ktp-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp600000-langsung-cair
http://palpres.disway.id/read/641582/cukup-bawa-ktp-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp600000-langsung-cair
http://palpres.disway.id/read/641582/cukup-bawa-ktp-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp600000-langsung-cair
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/12/21/1037254/pkb-fasilitasi-pemulangan-pmi-korban-tabrak-lari-di-malaysia
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/12/21/1037254/pkb-fasilitasi-pemulangan-pmi-korban-tabrak-lari-di-malaysia
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/12/21/1037254/pkb-fasilitasi-pemulangan-pmi-korban-tabrak-lari-di-malaysia
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/12/21/1037254/pkb-fasilitasi-pemulangan-pmi-korban-tabrak-lari-di-malaysia
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/12/21/1037254/pkb-fasilitasi-pemulangan-pmi-korban-tabrak-lari-di-malaysia
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didampingi jajaran pengurus saat 

menjemput di Kedatangan 

Internasional Bandara Kualanamu, 

Rabu (21/12). Kata dia, hal ini berawal 

ketika keluarga korban membuat 

surat ke PKB Deliserdang, juga ke 

Bupati Deliserdang pada 7 November 

2022, terkait nasib korban atas nama 

Sahrel Ramadhan (19) di Malaysia 

mengalami kecelakaan. Alhasil proses 

selama sebulan, Sahrel Ramadhan 

yang mengalami kecelakaan patah 

kaki dan bahu, dapat ditangani 

dengan baik dan berhasil dipulangkan 

dari Malaysia. 

82. 21 

Decembe

r 2022 

Pacu Daya Saing 

Tenaga Kerja, 

Menaker 

Siapkan 5 

Kebijakan 

Positive Berita Satu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fuziyah menyampaikan, dalam 

mendorong daya saing tenaga kerja 

Indonesia, Kemenaker telah 

menyiapkan sejumlah kebijakan yang 

bersifat adaptif, resilien, dan inklusif 

yang meliputi lima pilar. Ini tantangan 

tersendiri," kata Menaker Ida di acara 

Outlook Perekonomian Indonesia 

Tahun 2023, di Hotel Ritz Carlton, 

Jakarta, Rabu (21/12/2022). Menaker 

Ida menyampaikan, salah satu bentuk 

dari reformasi pendidikan dan 

pelatihan vokasi adalah Peraturan 

Presiden Nomor 68 tahun 2022. 

Setelah penciptaan SDM yang 

kompeten, fokus Kemenaker 

selanjutnya adalah membangun 

layanan pasar kerja, serta 

memperluas kesempatan kerja. 

83. 21 

Decembe

r 2022 

Bingung Cara 

Klaim Jaminan 

Kematian? 

Begini 

Penjelasan 

Kacab BPJS 

Ketenagakerjaa

n Siak 

Negativ

e 

Tribun News Pekanbaru Masih banyak masyarakat yang belum 

tahu cara mengklaim program 

Jaminan Kematian (JKM) BPJS 

ketenagakerjaan. Com meminta 

penjelasan Kepala Cabang BPJS 

Ketenagakerjaan Siak, Yori Pratama, 

SE, Rabu (21/12/2022). Yori 

menjelaskan, setiap peserta BPJS 

Ketenagakerjaan harus mengetahui 

http://www.beritasatu.com/ekonomi/1010721/pacu-daya-saing-tenaga-kerja-menaker-siapkan-5-kebijakan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/1010721/pacu-daya-saing-tenaga-kerja-menaker-siapkan-5-kebijakan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/1010721/pacu-daya-saing-tenaga-kerja-menaker-siapkan-5-kebijakan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/1010721/pacu-daya-saing-tenaga-kerja-menaker-siapkan-5-kebijakan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/1010721/pacu-daya-saing-tenaga-kerja-menaker-siapkan-5-kebijakan
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/21/bingung-cara-klaim-jaminan-kematian-begini-penjelasan-kacab-bpjs-ketenagakerjaan-siak
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/21/bingung-cara-klaim-jaminan-kematian-begini-penjelasan-kacab-bpjs-ketenagakerjaan-siak
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/21/bingung-cara-klaim-jaminan-kematian-begini-penjelasan-kacab-bpjs-ketenagakerjaan-siak
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/21/bingung-cara-klaim-jaminan-kematian-begini-penjelasan-kacab-bpjs-ketenagakerjaan-siak
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/21/bingung-cara-klaim-jaminan-kematian-begini-penjelasan-kacab-bpjs-ketenagakerjaan-siak
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/21/bingung-cara-klaim-jaminan-kematian-begini-penjelasan-kacab-bpjs-ketenagakerjaan-siak
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/21/bingung-cara-klaim-jaminan-kematian-begini-penjelasan-kacab-bpjs-ketenagakerjaan-siak
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/21/bingung-cara-klaim-jaminan-kematian-begini-penjelasan-kacab-bpjs-ketenagakerjaan-siak
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haknya. Yori menjelaskan, JKM adalah 

manfaat uang tunai yang diberikan 

BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli 

waris ketika peserta meninggal dunia, 

bukan akibat kecelakaan kerja atau 

penyakit akibat kerja pada saat masih 

aktif sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. 

84. 21 

Decembe

r 2022 

Lewat Program 

PERI, Bupati 

Nina Raih Best 

Practice Jawa 

Barat SDGs 

Award 2022 

Positive Infopublik.id Pemerintah Kabupaten Indramayu 

raih penghargaan Best Practice Jawa 

Barat Sustainable Development Goals 

(SDGs) Award 2022 dari Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Provinsi Jawa Barat. 

Penganugerahan Best Practice Jawa 

Barat SDGs Award 2022 tersebut 

diberikan kepada 3 kabupaten dan 2 

kota terbaik dalam pelaksanaan SDGs 

berupa kegiatan yang telah 

dilaksanakan seluruh kab/kota di Jawa 

Barat. "Alhamdulillaah program ini 

menjadi Best Practice Jawa Barat 

SDGs 2022. Penghargaan diberikan 

langsung oleh Kepala Bappeda 

Provinsi Jawa Barat Sumasna, di Trans 

Hotel Bandung, Selasa (20/12/2022). 

85. 21 

Decembe

r 2022 

HUT Ke-45 

Tahun, BPJS 

Ketenagakerjaa

n Kenalkan Fitur 

dan Layanan 

Baru 

Neutral Idn Times BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

yang saat ini genap berusia 45 tahun 

meluncurkan wajah baru 

pelayanannya kepada seluruh pekerja 

Indonesia. Mempertegas apa yang 

disampaikan Roswita, Anggoro Eko 

Cahyo Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

mengatakan, peringatan HUT ke-45 

tahun ini disambut pihaknya dengan 

semangat patriotisme yang pantang 

menyerah dan sungguh-sungguh 

dalam merealisasikan visi mulia 

BPJAMSOSTEK, yaitu mewujudkan 

jaminan sosial ketenagakerjaan yang 

terpercaya, berkelanjutan dan 

mensejahterakan seluruh pekerja 

Indonesia. Peluncuran wajah baru 

layanan itu dilakukan pada acara gala 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/696420/lewat-program-peri-bupati-nina-raih-best-practice-jabar-sdgs-award-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696420/lewat-program-peri-bupati-nina-raih-best-practice-jabar-sdgs-award-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696420/lewat-program-peri-bupati-nina-raih-best-practice-jabar-sdgs-award-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696420/lewat-program-peri-bupati-nina-raih-best-practice-jabar-sdgs-award-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696420/lewat-program-peri-bupati-nina-raih-best-practice-jabar-sdgs-award-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696420/lewat-program-peri-bupati-nina-raih-best-practice-jabar-sdgs-award-2022
http://www.idntimes.com/business/finance/ezri-tri-suro-1/bpjamsostek-rayakan-ulang-tahun-csc
http://www.idntimes.com/business/finance/ezri-tri-suro-1/bpjamsostek-rayakan-ulang-tahun-csc
http://www.idntimes.com/business/finance/ezri-tri-suro-1/bpjamsostek-rayakan-ulang-tahun-csc
http://www.idntimes.com/business/finance/ezri-tri-suro-1/bpjamsostek-rayakan-ulang-tahun-csc
http://www.idntimes.com/business/finance/ezri-tri-suro-1/bpjamsostek-rayakan-ulang-tahun-csc
http://www.idntimes.com/business/finance/ezri-tri-suro-1/bpjamsostek-rayakan-ulang-tahun-csc
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dinner peringatan HUT yang dihadiri 

seluruh stakeholders baik dari 

pemerintah, serikat pekerja/ buruh, 

asosiasi pengusaha, perbankan, 

pemberi kerja hingga perwakilan 

peserta. Direktur Pelayanan 

BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia 

menyampaikan wajah baru yang 

diperkenalkan malam ini antara lain 

perubahan desain kantor cabang 

layanan yang semakin fresh, hangat, 

dan mengusung konsep green design. 

86. 21 

Decembe

r 2022 

Menaker: 

Banyak Sarjana 

Menganggur 

karena Tidak 

Sesuai 

Kebutuhan 

Pasar 

Negativ

e 

Bisinis Tempo " Pengangguran datang dari 

pendidikan tinggi karena tidak sesuai 

kebutuhan pasar kerja," ujar Ida 

dalam Outlook Ekonomi Indonesia 

2023 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, 

Rabu, 21 Desember 2022. Menteri 

Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida 

Fauziyah mengatakan sektor tenaga 

kerja Indonesia masih menghadapi 

tantangan. Pasalnya, pekerja di 

Indonesia justru diisi pekerja dengan 

tingkat pendidikan SMP ke bawah. 

Sementara pengangguran justru 

tercatat mengenyam pendidikan lebih 

tinggi, seperti SMA/SMK, diploma, 

bahkan sarjana. 

87. 21 

Decembe

r 2022 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n Kenalkan 

Wajah & Fitur 

Layanan Baru 

Neutral Cnbc Indonesia BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

meluncurkan wajah baru 

pelayanannya di usia yang genap 45 

tahun. Diketahui sepanjang 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan berkolaborasi 

dengan stakeholders untuk 

memberikan pelayanan publik. 

Peluncuran ini dilakukan pada jamuan 

makan malam peringatan HUT yang 

dihadiri seluruh stakeholders baik dari 

pemerintah, serikat pekerja/buruh, 

asosiasi pengusaha, perbankan, 

pemberi kerja, hingga perwakilan 

peserta. Direktur Pelayanan 

BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia 

menyampaikan wajah baru yang 

http://bisnis.tempo.co/read/1670844/menaker-banyak-sarjana-menganggur-karena-tidak-sesuai-kebutuhan-pasar
http://bisnis.tempo.co/read/1670844/menaker-banyak-sarjana-menganggur-karena-tidak-sesuai-kebutuhan-pasar
http://bisnis.tempo.co/read/1670844/menaker-banyak-sarjana-menganggur-karena-tidak-sesuai-kebutuhan-pasar
http://bisnis.tempo.co/read/1670844/menaker-banyak-sarjana-menganggur-karena-tidak-sesuai-kebutuhan-pasar
http://bisnis.tempo.co/read/1670844/menaker-banyak-sarjana-menganggur-karena-tidak-sesuai-kebutuhan-pasar
http://bisnis.tempo.co/read/1670844/menaker-banyak-sarjana-menganggur-karena-tidak-sesuai-kebutuhan-pasar
http://bisnis.tempo.co/read/1670844/menaker-banyak-sarjana-menganggur-karena-tidak-sesuai-kebutuhan-pasar
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221221164246-4-399005/bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-fitur-layanan-baru
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221221164246-4-399005/bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-fitur-layanan-baru
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221221164246-4-399005/bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-fitur-layanan-baru
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221221164246-4-399005/bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-fitur-layanan-baru
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221221164246-4-399005/bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-fitur-layanan-baru
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diperkenalkan, antara lain perubahan 

desain kantor cabang layanan yang 

semakin fresh, hangat, dan 

mengusung konsep green design. 

88. 21 

Decembe

r 2022 

Jadwal 

Pencairan BLT 

BSU Kemnaker 

2022 Lewat 

Kantor Pos 

Diperpanjang, 

Cek Mekanisme 

Caranya di 

Pospay 

Neutral Semarangku.com Jadwal pencairan BLT Subsidi Upah 

BSU Kemnaker 2022 lewat Kantor Pos 

diperpanjang. Pencairan BLT Subsidi 

Upah BSU Kemnaker 2022 lewat 

Kantor Pos diperpanjang, bagaimana 

mekanisme dan cara cek melalui 

PosPay? Melalui Instagram resminya, 

Kemnaker menginformasikan 

pencairan BLT Subsidi Upah BSU 2022 

lewat Kantor Pos diperpanjang. 

"Segera cek melalui aplikasi Pospay 

setelah itu segera cairkan di Kantor 

Pos terdekat, " lanjut Kemnaker pada 

Instagram resminya. 

89. 21 

Decembe

r 2022 

Pencairan BSU 

2022 

Diperpanjang 

Hingga 27 

Desember 2022 

Simak 

Penjelasannya! 

Neutral Ayo Bandung Namun informasi terbaru, Kemnaker 

menyatakan pencairan Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 

diperpanjang menjadi tanggal 27 

Desember 2022. Batas Waktu 

Pencairan BSU 2022 Diperpanjang 

sampai dengan tanggal 27 Desember 

2022 lho" tulis akun Instagram 

@kemnaker.go.id. Segera cek melalui 

aplikasi Pospay @posindonesia.ig 

setelah itu segera cairkan di kantor 

pos terdekat. Kabar baik datang dari 

Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker). 

Bagi pekerja yang telah terdaftar 

menjadi peserta penerima upah dan 

sampai hari ini belum mendapatkan 

atau mengambil BSU senilai Rp600 

ribu dari pemerintah. 

90. 21 

Decembe

r 2022 

Menaker 

Sarankan 

Pengusaha 

Terapkan 

Sistem Upah 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Terbaik.co.id Dalam acara Outlook Perekonomian 

Indonesia 2023, Ida Fauziyah, Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI 

mendorong para pemberi kerja atau 

pengusaha untuk menerapkan upah 

berbasis produktivitas. Ida 

menegaskan penetapan upah 

minimum yang diumumkan 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315997520/jadwal-pencairan-blt-bsu-kemnaker-2022-lewat-kantor-pos-diperpanjang-cek-mekanisme-caranya-di-pospay
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315997520/jadwal-pencairan-blt-bsu-kemnaker-2022-lewat-kantor-pos-diperpanjang-cek-mekanisme-caranya-di-pospay
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315997520/jadwal-pencairan-blt-bsu-kemnaker-2022-lewat-kantor-pos-diperpanjang-cek-mekanisme-caranya-di-pospay
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315997520/jadwal-pencairan-blt-bsu-kemnaker-2022-lewat-kantor-pos-diperpanjang-cek-mekanisme-caranya-di-pospay
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315997520/jadwal-pencairan-blt-bsu-kemnaker-2022-lewat-kantor-pos-diperpanjang-cek-mekanisme-caranya-di-pospay
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315997520/jadwal-pencairan-blt-bsu-kemnaker-2022-lewat-kantor-pos-diperpanjang-cek-mekanisme-caranya-di-pospay
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315997520/jadwal-pencairan-blt-bsu-kemnaker-2022-lewat-kantor-pos-diperpanjang-cek-mekanisme-caranya-di-pospay
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315997520/jadwal-pencairan-blt-bsu-kemnaker-2022-lewat-kantor-pos-diperpanjang-cek-mekanisme-caranya-di-pospay
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315997520/jadwal-pencairan-blt-bsu-kemnaker-2022-lewat-kantor-pos-diperpanjang-cek-mekanisme-caranya-di-pospay
http://www.ayoyogya.com/umum/pr-396172815/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-simak-penjelasannya
http://www.ayoyogya.com/umum/pr-396172815/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-simak-penjelasannya
http://www.ayoyogya.com/umum/pr-396172815/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-simak-penjelasannya
http://www.ayoyogya.com/umum/pr-396172815/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-simak-penjelasannya
http://www.ayoyogya.com/umum/pr-396172815/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-simak-penjelasannya
http://www.ayoyogya.com/umum/pr-396172815/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-simak-penjelasannya
http://www.ayoyogya.com/umum/pr-396172815/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-simak-penjelasannya
http://terbaik.co.id/menaker-sarankan-pengusaha-terapkan-sistem-upah-berbasis-produktivitas
http://terbaik.co.id/menaker-sarankan-pengusaha-terapkan-sistem-upah-berbasis-produktivitas
http://terbaik.co.id/menaker-sarankan-pengusaha-terapkan-sistem-upah-berbasis-produktivitas
http://terbaik.co.id/menaker-sarankan-pengusaha-terapkan-sistem-upah-berbasis-produktivitas
http://terbaik.co.id/menaker-sarankan-pengusaha-terapkan-sistem-upah-berbasis-produktivitas
http://terbaik.co.id/menaker-sarankan-pengusaha-terapkan-sistem-upah-berbasis-produktivitas
http://terbaik.co.id/menaker-sarankan-pengusaha-terapkan-sistem-upah-berbasis-produktivitas
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pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) hanya 

berlaku bagi pekerja yang bekerja di 

bawah 1 tahun. "Benar-benar 

Undang-Undang Cipta Kerja 

menegaskan, kemudian turunannnya 

Undang-Undang Cipta Kerja juga 

menegaskan bahwa upah minimum 

safety net untuk pekerja di bawah 

satu tahun," tegas Menaker. Sekali 

lagi Menaker menegaskan, bagi 

pekerja di atas 1 tahun harus 

diterapkan struktur skala upah atau 

upah berbasis produktivitas. 

91. 21 

Decembe

r 2022 

Apindo Sebut 

Gelombang PHK 

Masih Berlanjut 

pada Tahun 

Depan 

Negativ

e 

Media Indonesia ASOSIASI Pengusaha Indonesia 

(Apindo) memperkirakan gelombang 

pemutusan hubungan kerja (PHK) 

masih berlanjut pada 2023. Mudah-

mudahan permintaan terhadap 

komoditas ekspor kita akan 

bertambah," tutur Ketua Umum 

Apindo Hariyadi Sukamdani dalam 

konferensi pers, Rabu (21/12). 

Berdasarkan laporan dari industri 

garmen, tekstil dan alas kaki yang juga 

dihimpun Apindo, terjadi PHK 

sebanyak 87.236 pekerja dari 163 

perusahaan. Apindo juga mencatat 

dengan angkatan kerja 143,72 juta 

orang, di mana 135,30 juta orang 

bekerja, jumlah pengangguran masih 

tinggi, yakni 8,42 juta orang. 

92. 21 

Decembe

r 2022 

Pengambilan 

BSU Berakhir 

Seminggu Lagi, 

Ayo Segera ke 

Kantorpos! 

Neutral Media Indonesia Untuk penyaluran BSU di Kantorpos, 

jam pelayanan diperpanjang menjadi 

Senin hingga Minggu pukul 08.00-

20.00 waktu setempat. Hingga akhir 

November 2022, terdapat 11,6 juta 

pekerja telah menerima BSU yang 

disalurkan melalui Bank Himbara, 

Bank Syariah Indonesia, dan 

Kantorpos. Kami mengimbau pekerja 

yang belum mencairkan dana BSU 

agar segera datang ke Kantorpos," 

ujar Haris. Setelah memastikan 

http://mediaindonesia.com/ekonomi/546181/apindo-sebut-gelombang-phk-masih-berlanjut-pada-tahun-depan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/546181/apindo-sebut-gelombang-phk-masih-berlanjut-pada-tahun-depan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/546181/apindo-sebut-gelombang-phk-masih-berlanjut-pada-tahun-depan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/546181/apindo-sebut-gelombang-phk-masih-berlanjut-pada-tahun-depan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/546181/apindo-sebut-gelombang-phk-masih-berlanjut-pada-tahun-depan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/546183/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
http://mediaindonesia.com/ekonomi/546183/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
http://mediaindonesia.com/ekonomi/546183/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
http://mediaindonesia.com/ekonomi/546183/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
http://mediaindonesia.com/ekonomi/546183/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
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terdaftar sebagai penerima BSU 2022, 

pekerja silakan langsung datang ke 

Kantorpos yang terdekat dari lokasi 

rumah maupun perusahaan. 

93. 21 

Decembe

r 2022 

Pengambilan 

BSU Berakhir 

Seminggu Lagi, 

Ayo Segera ke 

Kantorpos! 

Neutral Suarajakarta.id Kami mengimbau pekerja yang belum 

mencairkan dana BSU agar segera 

datang ke Kantorpos," ujar Haris. 

Setelah memastikan terdaftar sebagai 

penerima BSU 2022, pekerja silakan 

langsung datang ke Kantorpos yang 

terdekat dari lokasi rumah maupun 

perusahaan. Bantuan Subsidi Upah ( 

BSU ) tahun 2022 bagi 14,6 juta 

pekerja akan berakhir pada Selasa, 27 

Desember. Bagi pekerja yang terdaftar 

sebagai penerima BSU harus segera 

mencairkan dana. 

94. 21 

Decembe

r 2022 

HUT ke-45, BPJS 

Ketenagakerjaa

n Luncurkan 

Wajah dan Fitur 

Layanan Baru 

Neutral Okezone BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

yang saat ini genap berusia 45 tahun 

meluncurkan wajah baru 

pelayanannya kepada seluruh pekerja 

Indonesia. Peluncuran wajah baru 

layanan itu dilakukan pada acara 

jamuan makan malam peringatan HUT 

yang dihadiri seluruh stakeholders 

baik dari pemerintah, serikat pekerja/ 

buruh, asosiasi pengusaha, 

perbankan, pemberi kerja hingga 

perwakilan peserta. Direktur 

Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita 

Nilakurnia menyampaikan wajah baru 

yang diperkenalkan malam ini antara 

lain perubahan desain kantor cabang 

layanan yang semakin fresh, hangat, 

dan mengusung konsep green design. 

Kemudian Jamsostek Mobile dengan 

fitur unggulan baru yang berfokus 

pada finansial dan kesejahteraan 

pekerja, dan juga penggunaan 

seragam baru dengan tema Anaka 

Prathama yang dalam bahasa 

sansekerta berarti kesuksesan dan 

penuh semangat dalam melayani. 

http://jakarta.suara.com/read/2022/12/21/193232/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
http://jakarta.suara.com/read/2022/12/21/193232/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
http://jakarta.suara.com/read/2022/12/21/193232/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
http://jakarta.suara.com/read/2022/12/21/193232/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
http://jakarta.suara.com/read/2022/12/21/193232/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
http://news.okezone.com/read/2022/12/21/1/2731772/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://news.okezone.com/read/2022/12/21/1/2731772/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://news.okezone.com/read/2022/12/21/1/2731772/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://news.okezone.com/read/2022/12/21/1/2731772/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://news.okezone.com/read/2022/12/21/1/2731772/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
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95. 21 

Decembe

r 2022 

Disnaker dan 

serikat buruh di 

Sulawesi Utara 

pantau 

pelaksanaan 

pembayaran 

THR 

Neutral Antara Sampai saat ini belum ada informasi 

resmi dari pemantau terkait 

perusahaan belum melaksanakan 

pembayaran THR Manado (ANTARA)- 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) dan 

serikat buruh di provinsi tersebut 

melakukan pemantauan terhadap 

pembayaran tunjangan hari raya 

(THR) kepada pekerja di daerah itu. 

Koordinator Wilayah Konfederasi 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

Sulawesi Utara Jack Andalangi di 

Manado, Rabu, mengatakan saat ini 

serikat buruh bersama Disnaker 

kabupaten kota dan Provinsi Sulit 

telah turun ke lapangan untuk 

melakukan pemantauan pelaksanaan 

pembayaran THR itu. Bahkan 

beberapa hari lalu Gubernur Sulawesi 

Utara Olly Dondokambey juga sudah 

mengeluarkan edaran kepada seluruh 

bupati dan wali kota di 15 kabupaten 

kota, untuk segera menindaklanjuti 

surat edaran menteri dengan 

melakukan pemantauan penyaluran 

THR. "Sampai saat ini belum ada 

informasi resmi dari pemantau terkait 

perusahaan belum melaksanakan 

pembayaran THR," kata Andalangi. 

96. 21 

Decembe

r 2022 

Disnaker dan 

serikat buruh di 

Sulawesi Utara 

pantau 

pelaksanaan 

pembayaran 

THR 

Neutral Antara Sulteng Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) dan 

serikat buruh di provinsi tersebut 

melakukan pemantauan terhadap 

pembayaran tunjangan hari raya 

(THR) kepada pekerja di daerah itu. 

Koordinator Wilayah Konfederasi 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

Sulawesi Utara Jack Andalangi di 

Manado, Rabu, mengatakan saat ini 

serikat buruh bersama Disnaker 

kabupaten kota dan Provinsi Sulit 

telah turun ke lapangan untuk 

melakukan pemantauan pelaksanaan 

pembayaran THR itu. Bahkan 

http://www.antaranews.com/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://www.antaranews.com/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://www.antaranews.com/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://www.antaranews.com/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://www.antaranews.com/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://www.antaranews.com/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://www.antaranews.com/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
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beberapa hari lalu Gubernur Sulawesi 

Utara Olly Dondokambey juga sudah 

mengeluarkan edaran kepada seluruh 

bupati dan wali kota di 15 kabupaten 

kota, untuk segera menindaklanjuti 

surat edaran menteri dengan 

melakukan pemantauan penyaluran 

THR. "Sampai saat ini belum ada 

informasi resmi dari pemantau terkait 

perusahaan belum melaksanakan 

pembayaran THR," kata Andalangi. 

97. 21 

Decembe

r 2022 

Pengambilan 

BSU Berakhir 

Seminggu Lagi, 

Ayo Segera ke 

Kantorpos! 

Neutral Medcom.id Untuk penyaluran BSU di Kantorpos, 

jam pelayanan diperpanjang menjadi 

Senin hingga Minggu pukul 08.00-

20.00 waktu setempat. Hingga akhir 

November 2022, terdapat 11,6 juta 

pekerja telah menerima BSU yang 

disalurkan melalui Bank Himbara, 

Bank Syariah Indonesia, dan 

Kantorpos. Kami mengimbau pekerja 

yang belum mencairkan dana BSU 

agar segera datang ke Kantorpos," 

ujar Haris. Setelah memastikan 

terdaftar sebagai penerima BSU 2022, 

pekerja silakan langsung datang ke 

Kantorpos yang terdekat dari lokasi 

rumah maupun perusahaan. 

98. 21 

Decembe

r 2022 

Disnaker dan 

serikat buruh di 

Sulawesi Utara 

pantau 

pelaksanaan 

pembayaran 

THR 

Neutral Antara Riau Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) dan 

serikat buruh di provinsi tersebut 

melakukan pemantauan terhadap 

pembayaran tunjangan hari raya 

(THR) kepada pekerja di daerah itu. 

Koordinator Wilayah Konfederasi 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

Sulawesi Utara Jack Andalangi di 

Manado, Rabu, mengatakan saat ini 

serikat buruh bersama Disnaker 

kabupaten kota dan Provinsi Sulit 

telah turun ke lapangan untuk 

melakukan pemantauan pelaksanaan 

pembayaran THR itu. Bahkan 

beberapa hari lalu Gubernur Sulawesi 

Utara Olly Dondokambey juga sudah 

http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/eN4qr1yb-pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/eN4qr1yb-pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/eN4qr1yb-pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/eN4qr1yb-pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/eN4qr1yb-pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantorpos
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
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mengeluarkan edaran kepada seluruh 

bupati dan wali kota di 15 kabupaten 

kota, untuk segera menindaklanjuti 

surat edaran menteri dengan 

melakukan pemantauan penyaluran 

THR. "Sampai saat ini belum ada 

informasi resmi dari pemantau terkait 

perusahaan belum melaksanakan 

pembayaran THR," kata Andalangi. 

99. 21 

Decembe

r 2022 

Disnaker dan 

serikat buruh di 

Sulawesi Utara 

pantau 

pelaksanaan 

pembayaran 

THR 

Neutral Antara Papua Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) dan 

serikat buruh di provinsi tersebut 

melakukan pemantauan terhadap 

pembayaran tunjangan hari raya 

(THR) kepada pekerja di daerah itu. 

Koordinator Wilayah Konfederasi 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

Sulawesi Utara Jack Andalangi di 

Manado, Rabu, mengatakan saat ini 

serikat buruh bersama Disnaker 

kabupaten kota dan Provinsi Sulit 

telah turun ke lapangan untuk 

melakukan pemantauan pelaksanaan 

pembayaran THR itu. Bahkan 

beberapa hari lalu Gubernur Sulawesi 

Utara Olly Dondokambey juga sudah 

mengeluarkan edaran kepada seluruh 

bupati dan wali kota di 15 kabupaten 

kota, untuk segera menindaklanjuti 

surat edaran menteri dengan 

melakukan pemantauan penyaluran 

THR. "Sampai saat ini belum ada 

informasi resmi dari pemantau terkait 

perusahaan belum melaksanakan 

pembayaran THR," kata Andalangi. 

100

. 

21 

Decembe

r 2022 

Pencairan BSU 

2022 

Diperpanjang, 

Segera Cairkan 

Rp600. 000 di 

Kantor Pos 

Terdekat 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Segera cairkan BSU 2022 tersebut di 

kantor pos terdekat dengan 

membawa bukti QRCode yang sudah 

di cetak dengan HP Anda. Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 sebelumnya 

batas akhir pencairan tanggal 20 

Desember 2022, sehingga jika tidak 

segera dicairkan makan akan hangus. 

Besaran nilai BSU tahun 2022 ini akan 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998390/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-segera-cairkan-rp600000-di-kantor-pos-terdekat
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998390/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-segera-cairkan-rp600000-di-kantor-pos-terdekat
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998390/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-segera-cairkan-rp600000-di-kantor-pos-terdekat
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998390/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-segera-cairkan-rp600000-di-kantor-pos-terdekat
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998390/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-segera-cairkan-rp600000-di-kantor-pos-terdekat
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998390/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-segera-cairkan-rp600000-di-kantor-pos-terdekat
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998390/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-segera-cairkan-rp600000-di-kantor-pos-terdekat
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diberikan senilai Rp. 600.000 yang 

dapat diambil di kantor pos terdekat. 

101

. 

21 

Decembe

r 2022 

Ingin Ikut 

Pelatihan 

Gratis? 

Kunjungi BBPVP 

Makassar 

Neutral Tribun News Makassar BBPVP Makassar merupakan tempat 

pelatihan yang bertujuan untuk 

mendapatkan keterampilan baru atau 

meningkatkan keahlian yang sudah 

dimiliki seseorang. Berbeda dari kartu 

prakerja yang peserta harus 

membayar untuk biaya pelatihan 

dengan subsidi dari pemerintah, 

pelatihan di BBPVP Makassar tidak 

dipungut biaya atau gratis. Jadi tunggu 

apalagi? yuk segera kembangkan 

kompetensimu secara gratis di BBPVP 

Makassar !. (Kemnaker) telah memiliki 

lembaga pelatihan kerja atau yang 

lebih dikenal dengan Balai Latihan 

Kerja (BLK) dan telah tersebar di 

berbagai Kota dan Kabupaten di 

Indonesia. 

102

. 

21 

Decembe

r 2022 

Apa Itu BBPVP 

Makassar? Yuk 

Kenali BLK 

Jaman Now 

Neutral Tribun News Makassar Sebagai lembaga pelatihan, BBPVP 

Makassar menyediakan layanan 

kursus untuk 12 kejuruan dan setelah 

lulus para alumni juga akan 

mendapatkan sertifikat pelatihan dan 

sertifikat kompetensi yang diakui 

secara nasional. BBPVP Makassar 

memiliki tugas pokok membina empat 

provinsi di Sulawesi. (PLKI). Kemudian 

tahun 1977 diresmikan menjadi PLKI 

Ujung Pandang. 

103

. 

21 

Decembe

r 2022 

Pengambilan 

BSU Berakhir 

Seminggu Lagi, 

Ayo Segera ke 

Kantor Pos! 

Neutral Inews Portal Untuk penyaluran BSU di Kantor Pos, 

jam pelayanan diperpanjang menjadi 

Senin hingga Minggu pukul 08.00-

20.00 waktu setempat. Hingga akhir 

November 2022, terdapat 11,6 juta 

pekerja telah menerima BSU yang 

disalurkan melalui Bank Himbara, 

Bank Syariah Indonesia, dan Kantor 

Pos. Kami mengimbau pekerja yang 

belum mencairkan dana BSU agar 

segera datang ke Kantor Pos," ujar 

Haris. Setelah memastikan terdaftar 

sebagai penerima BSU 2022, pekerja 

http://makassar.tribunnews.com/2022/12/21/ingin-ikut-pelatihan-gratis-kunjungi-bbpvp-makassar
http://makassar.tribunnews.com/2022/12/21/ingin-ikut-pelatihan-gratis-kunjungi-bbpvp-makassar
http://makassar.tribunnews.com/2022/12/21/ingin-ikut-pelatihan-gratis-kunjungi-bbpvp-makassar
http://makassar.tribunnews.com/2022/12/21/ingin-ikut-pelatihan-gratis-kunjungi-bbpvp-makassar
http://makassar.tribunnews.com/2022/12/21/ingin-ikut-pelatihan-gratis-kunjungi-bbpvp-makassar
http://makassar.tribunnews.com/2022/12/21/apa-itu-bbpvp-makassar-yuk-kenali-blk-jaman-now
http://makassar.tribunnews.com/2022/12/21/apa-itu-bbpvp-makassar-yuk-kenali-blk-jaman-now
http://makassar.tribunnews.com/2022/12/21/apa-itu-bbpvp-makassar-yuk-kenali-blk-jaman-now
http://makassar.tribunnews.com/2022/12/21/apa-itu-bbpvp-makassar-yuk-kenali-blk-jaman-now
http://www.inews.id/news/nasional/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantor-pos
http://www.inews.id/news/nasional/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantor-pos
http://www.inews.id/news/nasional/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantor-pos
http://www.inews.id/news/nasional/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantor-pos
http://www.inews.id/news/nasional/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-ayo-segera-ke-kantor-pos
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dapat langsung datang ke Kantor Pos 

yang terdekat dari lokasi rumah 

maupun perusahaan. 
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Menaker Sebut 

Banyak Sarjana 

Nganggur: 

Enggak Sesuai 

Pasar! 

Neutral Kumparan Menaker. ) Sarjana. Ida Fauziyah 

menyebut banyak. Menganggur. 
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Buruan, 

Pencairan BSU 

2022 Rp600 

Ribu di Kantor 

Pos Tutup 

Minggu Depan 

Neutral Ayo Bandung Kementerian Ketenagakerjaan atau 

Kemnaker memberikan informasi 

mengenai pencairan BSU 2022 Rp600 

ribu di Kantor Pos yang diperpanjang 

hingga pekan depan. Gelombang 

terakhir pencairan BSU 2022 Rp600 

ribu di Kantor Pos sedianya ditutup, 

Selasa, 20 Desember 2022. Alasan 

perpanjangan pencairan BSU 2022 di 

Kantor Pos tersebut dilakukan karena 

terdapat sekitar 700 ribu pekerja 

belum melakukan pencairan bantuan 

subsidi upah Rp600 ribu. Informasi ini 

menjadi kabar baik bagi pekerja yang 

belum memiliki kesempatan atau 

mengalami kendala pencairan BSU 

2022 di Kantor Pos. 
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Wajah Baru 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n Rayakan HUT 

Ke-45 

Positive Tempo.co BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

yang saat ini genap berusia 45 tahun 

meluncurkan wajah baru 

pelayanannya kepada seluruh pekerja 

Indonesia. Peluncuran wajah baru 

layanan itu dilakukan pada acara 

jamuan makan malam peringatan 

HUT, yang dihadiri seluruh 

stakeholders baik dari pemerintah, 

serikat pekerja/ buruh, asosiasi 

pengusaha, perbankan, pemberi kerja 

hingga perwakilan peserta. Direktur 

Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita 

Nilakurnia, mengatakan, wajah baru 

yang diperkenalkan, antara lain, 

perubahan desain kantor cabang 

layanan yang semakin fresh, hangat, 

dan mengusung konsep green design, 

Jamsostek Mobile (JMO) dengan fitur 

http://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-sebut-banyak-sarjana-nganggur-enggak-sesuai-pasar-1zU4htSZUth
http://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-sebut-banyak-sarjana-nganggur-enggak-sesuai-pasar-1zU4htSZUth
http://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-sebut-banyak-sarjana-nganggur-enggak-sesuai-pasar-1zU4htSZUth
http://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-sebut-banyak-sarjana-nganggur-enggak-sesuai-pasar-1zU4htSZUth
http://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-sebut-banyak-sarjana-nganggur-enggak-sesuai-pasar-1zU4htSZUth
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786175230/buruan-pencairan-bsu-2022-rp600-ribu-di-kantor-pos-tutup-minggu-depan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786175230/buruan-pencairan-bsu-2022-rp600-ribu-di-kantor-pos-tutup-minggu-depan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786175230/buruan-pencairan-bsu-2022-rp600-ribu-di-kantor-pos-tutup-minggu-depan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786175230/buruan-pencairan-bsu-2022-rp600-ribu-di-kantor-pos-tutup-minggu-depan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786175230/buruan-pencairan-bsu-2022-rp600-ribu-di-kantor-pos-tutup-minggu-depan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786175230/buruan-pencairan-bsu-2022-rp600-ribu-di-kantor-pos-tutup-minggu-depan
http://nasional.tempo.co/read/1670884/wajah-baru-bpjs-ketenagakerjaan-rayakan-hut-ke-45
http://nasional.tempo.co/read/1670884/wajah-baru-bpjs-ketenagakerjaan-rayakan-hut-ke-45
http://nasional.tempo.co/read/1670884/wajah-baru-bpjs-ketenagakerjaan-rayakan-hut-ke-45
http://nasional.tempo.co/read/1670884/wajah-baru-bpjs-ketenagakerjaan-rayakan-hut-ke-45
http://nasional.tempo.co/read/1670884/wajah-baru-bpjs-ketenagakerjaan-rayakan-hut-ke-45
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unggulan baru yang berfokus pada 

finansial dan kesejahteraan pekerja, 

dan juga penggunaan seragam baru 

dengan tema Anaka Prathama yang 

dalam bahasa sansekerta berarti 

kesuksesan dan penuh semangat 

dalam melayani. "Kami mengucapkan 

terima kasih kepada seluruh Peserta 

dan Stakeholder atas kepercayaan, 

dukungan dan kerja samanya dalam 

mewujudkan kesejahteraan pekerja 

Indonesia. 
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Menaker 

Tegaskan JHT 

Bisa Keluar 

Sebelum Usia 

56, Cair 30 

Persen 

Neutral Tempo.co Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 

pada Senin (14/2) menyatakan 

program Jaminan Hari Tua (JHT) dapat 

dicairkan oleh peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang memiliki masa 

kepesertaan minimal 10 tahun. Selain 

itu ia menyatakan hal tersebut telah 

sesuai dengan dikeluarkannya 

Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Pembayaran JHT telah sesuai dengan 

Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

108

. 

21 

Decembe

r 2022 

HUT Ke-45, BPJS 

Ketenagakerjaa

n Kenalkan 

Wajah dan Fitur 

Layanan Baru 

Halaman all - 

Kompas.com 

Neutral Kompas Fitur lainnya termasuk promo, 

streaming, e-wallet, serta top-up dan 

tagihan. Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) saat ini genap berusia 

45 tahun. Untuk memperingati 

perayaan HUT ke-45 ini, 

BPJAMSOSTEK meluncurkan wajah 

dan fitur layanan baru bagi para 

pekerja. Di hadapan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah yang turut hadir dalam acara 

perayaan HUT, Roswita menuturkan, 

BPJAMSOSTEK terus berkomitmen 

melakukan inovasi di bidang 

pelayanan "(Inovasi dalam pelayanan) 

akan dilakukan secara mudah, cepat, 

dan tepat bagi para pekerja, dengan 

memastikan janji layanan terlaksana 

dengan sempurna," ucapnya. 

http://video.tempo.co/read/28041/menaker-tegaskan-jht-bisa-keluar-sebelum-usia-56-cair-30-persen
http://video.tempo.co/read/28041/menaker-tegaskan-jht-bisa-keluar-sebelum-usia-56-cair-30-persen
http://video.tempo.co/read/28041/menaker-tegaskan-jht-bisa-keluar-sebelum-usia-56-cair-30-persen
http://video.tempo.co/read/28041/menaker-tegaskan-jht-bisa-keluar-sebelum-usia-56-cair-30-persen
http://video.tempo.co/read/28041/menaker-tegaskan-jht-bisa-keluar-sebelum-usia-56-cair-30-persen
http://video.tempo.co/read/28041/menaker-tegaskan-jht-bisa-keluar-sebelum-usia-56-cair-30-persen
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/20471191/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/20471191/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/20471191/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/20471191/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/20471191/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/20471191/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/20471191/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru
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Pos Indonesia 

Meminta 

Pekerja Segera 

Cairkan BSU 

Neutral Tempo.co PT Pos Indonesia akan 

mengembalikan bantuan subsidi upah 

(BSU) jika pekerja penerima bantuan 

tidak segera mencairkan sampai 

Selasa, 27 Desember 2022. "Apabila 

setelah tanggal batas akhir tidak 

dilakukan penarikan uang, maka dana 

yang belum dibayarkan akan 

dikembalikan ke negara," kata Ketua 

Satgas Bansos PT Pos Indonesia 

(Persero) Hendra Sari. Pos Indonesia 

mendapat porsi menyalurkan BSU dari 

Kementerian Ketenagakerjaan kepada 

3,6 juta pekerja. Direktur Bisnis Jasa 

Keuangan Pos Indonesia, Haris, 

mengatakan BSU sebesar Rp 600 ribu 

kepada pekerja untuk menjaga daya 

beli masyarakat dan mempertahankan 

pertumbuhan ekonomi. 

110

. 

21 

Decembe

r 2022 

Meski Belum 

Berjalan 

Sempurna, UU 

Cipta Kerja 

Jawaban Bagi 

Tantangan 

Dunia Usaha 

Neutral Infoindonesia.id JAKARTA- UU 11/2020 tentang Cipta 

Kerja dinilai sebagai sebuah jawaban 

bagi tantangan di dunia usaha 

meskipun masih belum berjalan 

sempurna. Ketua Umum Kamar 

Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, 

Arsjad Rasjid, mengatakan UU Cipta 

Kerja adalah sesuatu hal yang tidak 

pernah terpikirkan bisa terjadi di 

Indonesia, meski pekerjaan rumahnya 

masih banyak. Arsjad menyampaikan, 

spirit dari UU Cipta Kerja adalah 

menciptakan lebih banyak pengusaha. 

UU Cipta Kerja menciptakan investasi 

yang akan diikuti dengan banyaknya 

uang masuk, lalu peningkatan 

lapangan pekerjaan, peningkatan 

ekspor yang kemudian bermuara pada 

penurunan tingkat PHK, serta 

pendapatan tenaga kerja dan buruh 

yang semakin baik. 
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Daftar UMP, 

UMK, UMR Kota 

Sabang, Aceh 

2023, Naik 7,8 

Neutral Kuatbaca.com Upah Minimum Kabupaten (UMK) 

atau Upah Minimum Regional (UMR) 

Kota Sabang, Aceh tahun 2023 naik 

sebesar 7,8 persen. UMK Kota Sabang 

http://nasional.tempo.co/read/1670897/pos-indonesia-meminta-pekerja-segera-cairkan-bsu
http://nasional.tempo.co/read/1670897/pos-indonesia-meminta-pekerja-segera-cairkan-bsu
http://nasional.tempo.co/read/1670897/pos-indonesia-meminta-pekerja-segera-cairkan-bsu
http://nasional.tempo.co/read/1670897/pos-indonesia-meminta-pekerja-segera-cairkan-bsu
http://www.infoindonesia.id/read/2022/12/21/20768/meski-belum-berjalan-sempurna-uu-cipta-kerja-jawaban-bagi-tantangan-dunia-usaha
http://www.infoindonesia.id/read/2022/12/21/20768/meski-belum-berjalan-sempurna-uu-cipta-kerja-jawaban-bagi-tantangan-dunia-usaha
http://www.infoindonesia.id/read/2022/12/21/20768/meski-belum-berjalan-sempurna-uu-cipta-kerja-jawaban-bagi-tantangan-dunia-usaha
http://www.infoindonesia.id/read/2022/12/21/20768/meski-belum-berjalan-sempurna-uu-cipta-kerja-jawaban-bagi-tantangan-dunia-usaha
http://www.infoindonesia.id/read/2022/12/21/20768/meski-belum-berjalan-sempurna-uu-cipta-kerja-jawaban-bagi-tantangan-dunia-usaha
http://www.infoindonesia.id/read/2022/12/21/20768/meski-belum-berjalan-sempurna-uu-cipta-kerja-jawaban-bagi-tantangan-dunia-usaha
http://www.infoindonesia.id/read/2022/12/21/20768/meski-belum-berjalan-sempurna-uu-cipta-kerja-jawaban-bagi-tantangan-dunia-usaha
http://kuatbaca.com/umum/daftar-ump-umk-umr-kota-sabang-aceh-naik-persen-jadi-rp-16716080463662-509590
http://kuatbaca.com/umum/daftar-ump-umk-umr-kota-sabang-aceh-naik-persen-jadi-rp-16716080463662-509590
http://kuatbaca.com/umum/daftar-ump-umk-umr-kota-sabang-aceh-naik-persen-jadi-rp-16716080463662-509590
http://kuatbaca.com/umum/daftar-ump-umk-umr-kota-sabang-aceh-naik-persen-jadi-rp-16716080463662-509590
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Persen Jadi Rp 

3.413.666 

2023 naik sebesar Rp 247. 206 dari 

tahun 2022 menjadi Rp 3.413.666. 

Adapun besaran UMK Kota Sabang 

2023 tersebut mengacu pada Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2023. 

Kenaikan UMK Kota Sabang 2023 ini 

disampaikan oleh Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kota Sabang, Faisal. Faisal 

menyampaikan, besaran UMP Aceh 

2023 naik menjadi Rp 3.413.666. UMP 

Aceh 2023 tersebut berlaku pada 1 

Januari 2023 mendatang. 
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Daftar Lengkap 

UMP, UMK, 

UMR 

Kabupaten 

Purworejo, 

Jawa Tengah 

2023 

Neutral Tribun News Jateng Berikut daftar lengkap Upah Minimum 

Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota 

dan Kabupaten (UMK) dan Upah 

Minimum Regional (UMR) di Kota 

Semarang, Jawa Tengah. Upah 

Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 

2023 di Jawa Tengah telah ditetapkan 

Rabu 7 Desember 2022. Sementara 

UMK Banjarnegara 2023 ditetapkan 

sebesar Rp 1.958.169,69 dari 

sebelumnya Rp 1.819.835. UMK 

Banjarnegara menjadi yang terendah 

di Jawa Tengah. Pengesahan dilakukan 

melalui SK Gubernur Jawa Tengah 

nomor 561/54 tahun 2022, dan 

berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023. 
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Pencairan BSU 

2022 Ditutup 27 

Desember 

2022, Kini 

Masih Sempat 

Download QR 

Code di Aplikasi 

PosPay 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Pencairan BSU 2022 kini ditutup 27 

Desember 2022 di Kantor Pos, dimana 

sebelumnya telah diumumkan bahwa 

batas akhir pengambilan BLT tersebut 

tanggal 20 Desember 2022. Jadi bagi 

para pekerja/buruh yang merasa 

berhak namun belum mendapatkan 

BSU 2022, agar segera download QR 

Code karena masih ada waktu 

pencairan BLT sampai tanggal 27 

Desember 2022. Pengumuman 

diperpanjangnya batas pencairan BSU 

2022 tersebut dinyatakan di caption 

Instagram milik Kemnaker seperti 

http://kuatbaca.com/umum/daftar-ump-umk-umr-kota-sabang-aceh-naik-persen-jadi-rp-16716080463662-509590
http://kuatbaca.com/umum/daftar-ump-umk-umr-kota-sabang-aceh-naik-persen-jadi-rp-16716080463662-509590
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/21/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kabupaten-purworejo-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/21/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kabupaten-purworejo-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/21/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kabupaten-purworejo-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/21/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kabupaten-purworejo-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/21/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kabupaten-purworejo-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/21/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kabupaten-purworejo-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/21/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kabupaten-purworejo-jawa-tengah-2023
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998945/pencairan-bsu-2022-ditutup-27-desember-2022-kini-masih-sempat-download-qr-code-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998945/pencairan-bsu-2022-ditutup-27-desember-2022-kini-masih-sempat-download-qr-code-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998945/pencairan-bsu-2022-ditutup-27-desember-2022-kini-masih-sempat-download-qr-code-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998945/pencairan-bsu-2022-ditutup-27-desember-2022-kini-masih-sempat-download-qr-code-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998945/pencairan-bsu-2022-ditutup-27-desember-2022-kini-masih-sempat-download-qr-code-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998945/pencairan-bsu-2022-ditutup-27-desember-2022-kini-masih-sempat-download-qr-code-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998945/pencairan-bsu-2022-ditutup-27-desember-2022-kini-masih-sempat-download-qr-code-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095998945/pencairan-bsu-2022-ditutup-27-desember-2022-kini-masih-sempat-download-qr-code-di-aplikasi-pospay
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dilansir PikiranRakyat-Depok.com. 1. 

Batas waktu pencairan BSU menjadi 

tanggal 27 Desember 2022. 
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Daftar Lengkap 

UMP, UMK, 

UMR Kota 

Semarang 

Tertinggi di 

Jawa Tengah 

2023 

Positive Tribun News Jateng Berikut daftar lengkap Upah Minimum 

Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota 

dan Kabupaten (UMK) dan Upah 

Minimum Regional (UMR) di Kota 

Semarang, Jawa Tengah. Upah 

Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 

2023 di Jawa Tengah telah ditetapkan 

Rabu 7 Desember 2022. Tercatat, 

UMK Kota Semarang nominalnya 

tertinggi dibandingkan daerah lain, 

sedangkan terendah di Banjarnegara. 

UMK Kota Semarang 2023 ditetapkan 

sebesar Rp 3.060.000. Artinya, upah di 

Kota Semarang naik sebesar 7,3 

persen atau di Rp 223. 327 

dibandingkan UMK 2022. 
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Pemkab 

Lombok Tengah 

akan 

memperkuat 

pembinaan 

desa wisata 

Positive Antara Mataram Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah akan memperkuat pembinaan 

di setiap desa wisata di wilayah itu 

setelah adanya keluhan wisatawan 

asing yang kemudian viral di media 

sosial yang merasa tertipu dengan 

harga suvenir yang ditawarkan. "Apa 

yang sudah terjadi akan menjadi 

bagian tugas Pemda Lombok Tengah 

untuk melakukan pembinaan kepada 

masyarakat, sehingga tidak ada kesan 

harga terlalu tinggi," kata Wakil Bupati 

Lombok Tengah, H. M Nursiah kepada 

wartawan di Kota Mataram, Rabu. Ia 

mengatakan sebenarnya harga 

suvenir yang dijual di desa wisata di 

Kabupaten Lombok Tengah tidak jauh 

berbeda dengan harga suvenir yang 

juga dijual di daerah lain di Indonesia. 

Meski demikian, kata Nursiah, apa 

yang menjadi keluhan wisatawan akan 

menjadikan bahan evaluasi dan 

masukan bagi Pemerintah Kabupaten 

Lombok Tengah untuk berbenah ke 

depannya. 
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Pengambilan 

BSU Berakhir 

Seminggu Lagi, 

Ayo Segera ke 

Kantorpos! 

Neutral Idn Times Untuk penyaluran BSU di Kantorpos, 

jam pelayanan diperpanjang menjadi 

Senin hingga Minggu pukul 08.00-

20.00 waktu setempat. Hingga akhir 

November 2022, terdapat 11,6 juta 

pekerja telah menerima BSU yang 

disalurkan melalui Bank Himbara, 

Bank Syariah Indonesia, dan 

Kantorpos. Kami mengimbau pekerja 

yang belum mencairkan dana BSU 

agar segera datang ke Kantorpos," 

ujar Haris. Setelah memastikan 

terdaftar sebagai penerima BSU 2022, 

pekerja silakan langsung datang ke 

Kantorpos yang terdekat dari lokasi 

rumah maupun perusahaan. 
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Pengambilan 

BSU Berakhir 

Seminggu Lagi, 

Ayo Segera ke 

Kantorpos! 

Neutral Tauberita.com Untuk penyaluran BSU di Kantorpos, 

jam pelayanan diperpanjang menjadi 

Senin hingga Minggu pukul 08.00-

20.00 waktu setempat. Hingga akhir 

November 2022, terdapat 11,6 juta 

pekerja telah menerima BSU yang 

disalurkan melalui Bank Himbara, 

Bank Syariah Indonesia, dan 

Kantorpos. Kami mengimbau pekerja 

yang belum mencairkan dana BSU 

agar segera datang ke Kantorpos," 

ujar Haris. Setelah memastikan 

terdaftar sebagai penerima BSU 2022, 

pekerja silakan langsung datang ke 

Kantorpos yang terdekat dari lokasi 

rumah maupun perusahaan. 
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Diperpanjang 

sampai 27 

Desember 

2022! Cara Cek 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaa

n 2022 

Neutral Ayo Bandung Program BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 yang diberikan pemerintah 

resmi diperpanjang sampai minggu 

depan. Namun dari informasi terbaru, 

pencairan Bansos BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 kini 

diperpanjang hingga 27 Desember 

2022. Hal ini diketahui dari laman 

Instagram Kemnaker, yang 

menyampaikan pencairan BPJS BSU 

resmi diperpanjang hingga 27 

Desember 2022. Pencairan BSU BPJS 
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Ketenagakerjaan 2022 ini 

menargetkan 14,6 juta pekerja. 
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Jangan 

Terlewat! 

Cairkan Segera 

Rp600. 000 

Dana Bantuan 

Pemerintah 

Program BSU 

2022 

Positive Jabar Ekspres Klik lanjutkan QRcode akan muncul 

jika terdaftar sebagai penerima BSU 

2022. QRcode ini digunakan sebagai 

bukti penerima program Bantuan 

Subsidi Upah (BSU). Perlu dilihat 

dalam aplikasi Pospay yang dapat 

diunduh di HP. Berikut adalah cara 

menggunakan aplikasi Pospay dan 

menemukan QRcode di dalamnya:. 
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Ida Fauziyah 

Dukung 

Revitalisasi 

Pendidikan 

Vokasi 

Positive Koran Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 

Ida Fauziyah, mengatakan Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 

2022 tentang Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan salah satu upaya untuk 

memaksimalkan bonus demografi. 

Dengan peningkatan sumber daya 

manusia melalui pendidikan vokasi 

dapat memaksimalkan bonus 

demografi yang dimiliki. "Perpres 68 

itu salah satu kolaborasi pemerintah 

untuk menggunakan semaksimal 

mungkin bonus," katanya dalam acara 

"Outlook Perekonomian Indonesia 

2023 Menjaga Resiliensi Ekonomi 

Melalui Transformasi Struktural," ujar 

dia dalam konferensi pers daring di 

Jakarta, Rabu (21/12). Menaker Ida 

menuturkan agar Indonesia bisa 

menjadi Indonesia Maju 2045, maka 

harus benar-benar bisa menjadikan 

bonus demografi sebagai bonus. 
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Pencairan BSU 

Diperpanjang 

hingga 27 

Desember 

Mendatang 

Neutral Tribun News Jateng Penyaluran bantuan subsidi upah 

(BSU) kepada pekerja yang memenuhi 

kriteria akan diperpanjang hingga 27 

Desember 2022 mendatang. "Apabila 

hingga batas waktu terakhir 

pengambilan BSU (27 Desember, Red) 

masih belum diambil, maka 

konsekuensinya adalah akan 

dikembalikan ke kas negara," terang 

Windha Saktiana kepada 

http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/jangan-terlewat-cairkan-segera-rp600-000-dana-bantuan-pemerintah-program-bsu-2022
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tribunmuria.com, Selasa 

(20/12/2022). Kepala Kantor Pos Blora 

Windha Saktiana mengungkapkan, 

sekitar 100 an pekerja dari Blora 

masih belum mencairkan bantuan 

tersebut hingga kemarin 

(19/12/2022). Apabila hingga batas 

akhir itu masih belum diambil, maka 

bantuan upah untuk para pekerja itu 

menurutnya akan kembali ke kas 

negara. 
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Kemenaker 

Pulangkan CPMI 

Asal Kota 

Sukabumi 

Negativ

e 

Radar Sukabumi "Hari ini kami menyerahkan salah 

seorang warga Kota Sukabumi yang 

rencana akan bekerja di Oman, ke 

Dinas Tenaga kerja Kota Sukabumi," 

ujar Dede Supriatna seorang 

pengawas Kementerian 

Ketenagakerjaan, saat ditemui di Aula 

Dinas Tenaga kerja Kota Sukabumi, 

Rabu (21/12). Sementara itu, Kepala 

Disnaker Kota Sukabumi, Abdul 

Rachman menambahkan, sebelumnya 

pengawas Kemnaker memberikan 

informasi terkait adanya warga asal 

Kota Sukabumi yang bekerja tanpa 

prosedur yang berlaku. "Saya ucapkan 

terima kasih kepada jajaran pengawas 

Kemnaker, yang telah memulangkan 

warga Kota Sukabumi. Pengawas 

Kemnaker, Dede Supriatna saat 

menyerahkan seorang CPMI asal Kota 

Sukabumi kepada Kepala Disnaker 

Kota Sukabumi Abdul Rachman di 

Aula Dinas Tenaga Kerja Kota 

Sukabumi, Rabu (21/12). 
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Pemprov Nusa 

Tenggara Barat 

ingatkan 

pengusaha jasa 

konstruksi 

lindungi 

pekerjanya 

Positive Antara Mataram Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat mengingatkan para pengusaha 

jasa konstruksi yang mengerjakan 

berbagai proyek fisik untuk 

memberikan perlindungan kepada 

seluruh pekerjanya dengan 

mendaftarkan sebagai peserta 

program Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
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(BPJAMSOSTEK). Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

(PUPR) Nusa Tenggara Barat H 

Ridwansyah di Mataram, Rabu, 

mengatakan perlindungan bagi 

pekerja di sektor konstruksi 

merupakan amanat yang tertuang di 

dalam Undang-Undang (UU) Nomor 

12 Tahun 2021. Salah satunya pada 

saat focus group discussion (FGD) 

penyelenggara jaminan sosial tenaga 

kerja serta penerapan Permenaker 

Nomor 5 tahun 2021 dan SPSE Versi 

4.5 bagi jasa konstruksi di Nusa 

Tenggara Barat. Kegiatan yang digelar 

BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara 

Barat pada 13 Desember 2022 

tersebut menghadirkan para pelaku 

jasa konstruksi, mahasiswa dan dosen 

dari beberapa perguruan tinggi di 

Nusa Tenggara Barat. 
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Apindo 

Bocorkan Tiga 

Industri yang 

Bakal PHK 

Massal pada 

2023 

Negativ

e 

Katadata Asosiasi Pengusaha Indonesia atau 

Apindo menyatakan bahwa ada tiga 

jenis industri yang akan melakukan 

pemutusan hubungan kerja atau PHK 

massal pada 2023. Wakil Ketua 

Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, 

mengatakan bahwa tiga industri yang 

akan melakukan PHK massal tersebut 

adalah industri tekstil, industri alas 

kaki, dan furniture. "Pasti akan 

lakukan PHK pada tahun depan, 

bukannya akan lagi," ujar Shinta 

kepada Katadata.co.id saat ditemui di 

Kantor Apindo, Jakarta, Rabu (21/12). 

Shinta mengatakan, tiga industri 

tersebut mulai melakukan PHK tahun 

ini. 
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Pangambilan 

BSU 

Diperpanjang 

PT Pos Minta 

Pekerja 

Mencairkan 

Neutral Tribun News Pontianak Kemnake memberikan informasi 

bahwa pengambailan BSU 

diperpanjang hingga 27 Desember 

2022, Menanggapi hal iti PT Pos 

Indonesia akan mengembalikan 

bantuan subsidi upah (BSU) jika 

http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63a33e8504970/apindo-bocorkan-tiga-industri-yang-bakal-phk-massal-pada-2023
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BSU Sebelum 27 

Desember, 

Begini Caranya 

pekerja penerima bantuan tidak 

segera mencairkan sampai Selasa, 27 

Desember 2022. Pihak PT. Pos juga 

meminta pekerja yang brhak 

menerima BSU untuk segera 

mengambil uang tunai Rp600 sebagai 

subsidi GaJI tahun 2022. "Apabila 

setelah tanggal batas akhir tidak 

dilakukan penarikan uang, maka dana 

yang belum dibayarkan akan 

dikembalikan ke negara," kata Ketua 

Satgas Bansos PT Pos Indonesia 

(Persero) Hendra Sari, Dikutip dari 

Kompas.com. Hendra menambahkan 

penerima BSU yang tidak mengambil 

bantuan tidak akan menerima pada 

tahun berikutnya. BSU 2022 diberikan 

kepada 14,6 juta pekerja dan akan 

berakhir akan berakhir pada 27 

Desember 2022. 
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1.500 Pekerja 

Rumah Tangga 

Disebut 

Mengalami 

Penyiksaan 

Setiap Tahun 

Negativ

e 

Tribun News Jaringan Nasional Advokasi Pekerja 

Rumah Tangga (Jala PRT) 

mengungkapkan adanya ribuan 

pekerja rumah tangga (PRT) yang 

mendapat penyiksaan dari 

majikannya. Payung hukum yang 

diharapkan itu berupa Rancangan 

Undang-Undang Perlindungan Pekerja 

Rumah Tangga (RUU PPRT) yang kini 

masih mandek di Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR). Dalam satu tahun, 

terhadap 1.500 PRT yang mengalami 

penyiksaan berdasarkan data korban 

yang melapor. "Setiap tahun Jala PRT 

mendapatkan laporan itu 1300-1500 

itu yang lapor. 

127

. 

22 

Decembe

r 2022 

Loker Angkasa 

Pura Lulusan 

SMA Sederajat, 

Cek Posisi yang 

Dibutuhkan, 

Buka hingga 31 

Desember 2022 

Neutral Ayo Semarang PT Angkasa Pura Solusi (APS) sedang 

membuka lowongan kerja atau loker 

untuk lulusan SMA sederajat. Agkasa 

Pura Solusi merupakan anak usaha PT 

Angkasa Pura II yang telah berdiri 

sejak 2012 dan bergerak di bidang 

aviation security (avsec), ICT digital, 

facility services engineering, cleaning 
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http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/22/1500-pekerja-rumah-tangga-disebut-mengalami-penyiksaan-setiap-tahun
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/22/1500-pekerja-rumah-tangga-disebut-mengalami-penyiksaan-setiap-tahun
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/22/1500-pekerja-rumah-tangga-disebut-mengalami-penyiksaan-setiap-tahun
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/22/1500-pekerja-rumah-tangga-disebut-mengalami-penyiksaan-setiap-tahun
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/22/1500-pekerja-rumah-tangga-disebut-mengalami-penyiksaan-setiap-tahun
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/22/1500-pekerja-rumah-tangga-disebut-mengalami-penyiksaan-setiap-tahun
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-776179343/loker-angkasa-pura-lulusan-sma-sederajat-cek-posisi-yang-dibutuhkan-buka-hingga-31-desember-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-776179343/loker-angkasa-pura-lulusan-sma-sederajat-cek-posisi-yang-dibutuhkan-buka-hingga-31-desember-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-776179343/loker-angkasa-pura-lulusan-sma-sederajat-cek-posisi-yang-dibutuhkan-buka-hingga-31-desember-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-776179343/loker-angkasa-pura-lulusan-sma-sederajat-cek-posisi-yang-dibutuhkan-buka-hingga-31-desember-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-776179343/loker-angkasa-pura-lulusan-sma-sederajat-cek-posisi-yang-dibutuhkan-buka-hingga-31-desember-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-776179343/loker-angkasa-pura-lulusan-sma-sederajat-cek-posisi-yang-dibutuhkan-buka-hingga-31-desember-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-776179343/loker-angkasa-pura-lulusan-sma-sederajat-cek-posisi-yang-dibutuhkan-buka-hingga-31-desember-2022
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management, car-park, lounge & 

passenger services, retail dan media. 

Com dari Instagram Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

@kemnaker, Angkasa Pura Solusi saat 

ini membuka lowongan kerja untuk 

posisi aviation security basic junior. 

Aviation security merupakan petugas 

keamanan yang bertugas menjaga dan 

menjamin keselamatan serta 

keamanan pengguna jasa 

penerbangan. 

128

. 

22 

Decembe

r 2022 

"Ramalan" 

Pengusaha dan 

Upaya 

Pencegahan 

PHK 

Positive Kompas Para pengusaha yang tergabung 

dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) memprediksi tren 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

akan terus berlanjut pada 2023. 

Kondisi ini yang memaksa 

perusahaan-perusahaan di sektor 

tersebut mengurangi produksi secara 

signifikan dan berujung pada 

pengurangan jam kerja hingga PHK. 

Dia juga memaparkan, berdasarskan 

laporan dari industri garmen, tekstil 

dan alas kaki telah terjadi PHK atas 

87.236 pekerjanya hanya dari 163 

perusahaan. "Selain itu BPJS 

Ketenagakerjaan juga mencatat telah 

terjadi PHK terhadap 919. 071 pekerja 

yang mencairkan dana JHT (Jaminan 

Hari Tua) akibat PHK dari Januari-1 

November 2022," imbuhnya. 

  

http://money.kompas.com/read/2022/12/22/082431326/ramalan-pengusaha-dan-upaya-pencegahan-phk
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http://money.kompas.com/read/2022/12/22/082431326/ramalan-pengusaha-dan-upaya-pencegahan-phk
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Title Banyak Kekerasan ART, MenteriPPPA: Pengesahan RUU PPRT Perlu 

Kolaborasi Bersama Halaman all - Kompas.com 

Author   

Media Kompas Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/09322011/banyak-kekerasan-art-

menteripppa-pengesahan-ruu-pprt-perlu-kolaborasi 

Summary Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga 

mengatakan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT) menjadi UU perlu kerja kolaborasi semua pihak. Pengesahan RUU dianggap 

mampu memberi perlindungan komprehensif kepada kelompok itu. Bintang 

mengungkapkan, RUU PPRT yang membahas soal pekerja memang dimandatkan kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Kasus ini bisa terungkap lantaran jajaran Polda 

Metro Jaya menerima informasi yang didapat oleh Polres Pemalang," kata Ratna kepada 

TribunJakarta.com. KSP: Ada Kekosongan Aturan Perlindungan PRT, Pemerintah Kawal RUU 

PPRT hingga Disahkan. 

 

 

 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, 

pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi UU 

perlu kerja kolaborasi semua pihak.Adapun RUU ini dinilai memiliki urgensi disahkan menyusul 

banyaknya penyiksaan pekerja rumah tangga (PRT) baik PRT migran maupun di dalam negeri. 

Pengesahan RUU dianggap mampu memberi perlindungan komprehensif kepada kelompok itu."Ketika 

kita bicara perjuangan satu regulasi UU ini kita tidak bisa bekerja substansi saja, kerja politik akan menjadi 

penting. Ini perlu kerja-kerja kolaboratif kita bersama," kata Bintang dalam konferensi pers Peringatan 

Hari Ibu ke-94 Tahun 2022 di Bengkulu, Selasa (20/12/2022).Bintang mengungkapkan, RUU PPRT yang 

membahas soal pekerja memang dimandatkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker).Sementara KemenPPPA dimandatkan untuk RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kendati 

begitu, pihaknya mengaku siap untuk membantu jika dibutuhkan."Ini perlu kerja-kerja kolaboratif kita 

bersama, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, dan juga harapan para ART di seantero nusantara 

ini, itu betul-betul kita dapat wujudkan bersama," ucap Bintang.Lebih lanjut, Bintang mengaku prihatin 

dengan salah satu kasus kekerasan terhadap PRT yang baru-baru ini terjadi. Menurutnya, kekerasan yang 

terjadi di Kawasan Simprug, Jakarta Selatan itu betul-betul tidak manusiawi.PRT tersebut kerap disiksa 

dan disiram air panas. Ia pun dipukuli dan dipaksa memakan kotoran anjing milik majikan."Saya datang 

sendiri juga ke rumah sakit Polri, memang kalau kita melihat kronologisnya itu betul-betul tidak 

manusiawi. Mudah-mudahan berkaca dengan isu-isu yang menimpa pada ART ini bisa menjadi perhatian 

yang serius untuk kita semua," ucap dia.Sebelumnya diberitakan, seorang asisten rumah tangga berinisial 

SK (23), asal Pemalang, Jawa Tengah, mengalami penyiksaan berat karena ketahuan mencuri pakaian 

dalam.Penyiksaan dilakukan oleh delapan orang, yakni pasangan suami istri yang merupakan majikannya, 

anak dari majikan tersebut, serta lima asisten rumah tangga (ART) lainnya.Kasubdit Remaja, Anak, dan 

Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Ratna Quratul Aini menuturkan, SK dirawat di 

rumah sakit di Pemalang akibat parahnya luka akibat penyiksaan."Kasus ini bisa terungkap lantaran 

jajaran Polda Metro Jaya menerima informasi yang didapat oleh Polres Pemalang," kata Ratna kepada 
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TribunJakarta.com. KSP: Ada Kekosongan Aturan Perlindungan PRT, Pemerintah Kawal RUU PPRT hingga 

DisahkanAwalnya, ART berinisial SK tersebut ketahuan mencuri pakaian dalam majikan perempuannya 

pada September silam. Setelah kejadian itu, majikannya menyiksa SK dan memaksa orang lain di dalam 

rumah untuk ikut serta.SK diborgol dan disiram air panas oleh majikannya. Tubuhnya pun penuh luka dan 

kedua kaki serta tangannya melepuh. SK sampai harus dirawat di rumah sakit karena parahnya luka akibat 

penyiksaan beramai-ramai itu. 
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Title Kumpul Bareng PMI, BPJS Ketenagakerjaan Berikan Kado di 

Hari Migran Internasional 

Author Imam Rachmawan 

Media Okezone Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://news.okezone.com/read/2022/12/21/1/2731233/kumpul-bareng-pmi-bpjs-

ketenagakerjaan-berikan-kado-di-hari-migran-internasional 

Summary BPJS Ketenagakerjaan menggelar kegiatan bertajuk "Kumpul Bareng PMI" di Jakarta dalam 

rangka menyambut Hari Migran Internasional yang jatuh setiap 18 Desember sekaligus 

perayaan HUT Ke-45. Acara yang bertujuan untuk mengoptimalkan layanan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi para Pekerja Migran Indonesia ini dibuka langsung oleh Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo serta diikuti 119 Calon Pekerja Migran 

Indonesia (CPMI) asal Cirebon yang akan bekerja di Malaysia. BPJS Ketenagakerjaan juga 

memberikan "Kado" kemudahan klaim PMI yang disampaikan langsung oleh Direktur 

Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia, melalui fitur Klaim (electronic claim) 

yang dapat digunakan PMI untuk melakukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan dimana 

dan kapan saja. Unggah seluruh dokumen pendukung klaim serta akhiri seluruh proses 

dengan klik menu submit dan akan langsung ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan menggelar kegiatan bertajuk "Kumpul Bareng PMI" di Jakarta dalam rangka 

menyambut Hari Migran Internasional yang jatuh setiap 18 Desember sekaligus perayaan HUT Ke-

45.Acara yang bertujuan untuk mengoptimalkan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para 

Pekerja Migran Indonesia ini dibuka langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko 

Cahyo serta diikuti 119 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Cirebon yang akan bekerja di 

Malaysia.Kemudian para pemangku kepentingan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan dan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, KBRI 

Kuala Lumpur dan Social Security (SOCSO) Malaysia.Kegiatan tersebut dibalut dengan nuansa taman yang 

menggambarkan tempat PMI biasa berkumpul untuk bersilaturahmi di negara penempatan, Anggoro 

mengatakan bahwa kegiatan "Kumpul Bareng PMI" dapat menjadi ajang untuk memperkuat kerja sama 

dan sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan 



 

84 

 

bagi PMI.Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi forum bagi PMI untuk meningkatkan 

kesadaran hak-hak pekerja migran, termasuk pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.Dalam 

kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan RI Suhartono juga memberikan sambutan sekaligus sosialisasi mengenai 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para CPMI.Selain itu Kasubdit Kawasan I Direktorat 

Perlindungan WNI Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Yudhi Ardian yang juga hadir dalam kegiatan 

tersebut mengajak para CPMI/PMI untuk terus menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan 

kantor perwakilan dan pemerintah di negara tujuan, serta tidak segan untuk meminta bantuan jika 

diperlukan.BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan "Kado" kemudahan klaim PMI yang disampaikan 

langsung oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia, melalui fitur Klaim 

(electronic claim) yang dapat digunakan PMI untuk melakukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan 

dimana dan kapan saja.Dengan adanya layanan ini manfaat bagi PMI dapat langsung dirasakan bahkan 

sebelum PMI pulang kembali ke Indonesia. Pihaknya menjelaskan bahwa fitur Klaim dapat dilakukan oleh 

peserta, ahli waris atau instansi terkait dengan cara mengakses https://eklaim-

pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id/.Selanjutnya pilih program yang akan diklaim, kemudian isi data diri 

peserta dan informasi kecelakaan kerja yang dialami. Pastikan bahwa nomor handphone dan alamat 

email yang tertera sudah benar dan aktif.Unggah seluruh dokumen pendukung klaim serta akhiri seluruh 

proses dengan klik menu submit dan akan langsung ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan."Adanya 

terobosan layanan klaim online PMI merupakan salah satu bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan yang 

selalu mengedepankan pelayanan optimal kepada seluruh peserta," ujar Roswita.Dengan menjadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan, PMI akan mendapatkan perlindungan atas program JKK dan JKM yang 

dimulai dari persiapan dan pelatihan kerja di Indonesia, selama bekerja di negara penempatan, hingga 

kembali ke kampung halaman dengan iuran yang sangat terjangkau, yaitu hanya sebesar Rp370 ribu.PMI 

juga dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua dengan iuran tambahan mulai dari Rp50 ribu per 

bulan.Manfaat yang diperoleh sangat lengkap, diantaranya perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh, 

bantuan biaya bagi PMI yang gagal berangkat atau ditempatkan senilai 7,5 juta, santunan kematian 

sebesar Rp85 juta, serta anak dari PMI juga berhak atas beasiswa pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar 

hingga perguruan tinggi senilai maksimal Rp74,4 juta untuk 2 orang anak.Manfaat beasiswa tersebut 

diberikan kepada anak PMI yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan 

kerja.Acara tersebut ditutup dengan sebuah diskusi panel yang menghadirkan pembicara dari Direktur 

Penempatan Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika Sri Andayani, Atase Ketenagakerjaan KBRI 

Malaysia Erga Grenaldi, Head of Foreign Worker Division Perkeso Malaysia Encik Hairiri Bin Harun dan 

dimoderatori oleh Deputi Direktur Bidang Pelayanan dan Pengembangan Kanal BPJS Ketenagakerjaan 

Isnavodiar Jawa Timuriko.Dalam diskusi tersebut seluruh pihak berkomitmen memastikan perlindungan 

jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI.Selain itu, adanya kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan 

PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank terkait rencana penyediaan layanan perbankan yang 

memungkinkan para PMI dapat melakukan penarikan dana di negara penempatan.Direksi Digital Banking 

MNC Bank Thomas Hartono Tulus memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan kepada MNC Bank sebagai mitra layanan keuangan dan perbankan sehingga dapat 

mengakomodir pembayaran klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi para PMI."Beragam kemudahan 

yang kami berikan ini merupakan bukti negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi 

seluruh warga negara Indonesia, dimanapun mereka bekerja. Dengan demikian mereka dapat fokus 

dalam bekerja dan terbebas dari rasa cemas apabila terjadi risiko. Hal ini sejalan dengan kampanye yang 

sedang kami galakkan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutur Roswita. 
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Title Hari Migran Internasional, PMI Kini Mudah Klaim Manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author H 

Media Merdeka Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/uang/hari-migran-internasional-pmi-kini-mudah-klaim-manfaat-

bpjs-ketenagakerjaan.html 

Summary BPJS Ketenagakerjaan menggelar kegiatan bertajuk "Kumpul Bareng PMI" di Jakarta dalam 

rangka menyambut Hari Migran Internasional yang jatuh setiap 18 Desember sekaligus 

perayaan HUT Ke-45. Acara yang bertujuan untuk mengoptimalkan layanan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini dibuka langsung oleh Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo serta diikuti 119 Calon Pekerja Migran 

Indonesia (CPMI) asal Cirebon yang akan bekerja di Malaysia. BPJS Ketenagakerjaan juga 

memberikan "Kado" kemudahan klaim PMI yang disampaikan langsung oleh Direktur 

Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia, melalui fitur E-Klaim (electronic claim) 

yang dapat digunakan PMI untuk melakukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan dimana 

dan kapan saja. Unggah seluruh dokumen pendukung klaim serta akhiri seluruh proses 

dengan klik menu submit dan akan langsung ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan menggelar kegiatan bertajuk "Kumpul Bareng PMI" di Jakarta dalam rangka 

menyambut Hari Migran Internasional yang jatuh setiap 18 Desember sekaligus perayaan HUT Ke-

45.Acara yang bertujuan untuk mengoptimalkan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini dibuka langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro 

Eko Cahyo serta diikuti 119 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Cirebon yang akan bekerja di 

Malaysia.Dihadiri juga pemangku kepentingan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan dan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, KBRI 

Kuala Lumpur dan Social Security (SOCSO) Malaysia.Kegiatan tersebut dibalut dengan nuansa taman yang 

menggambarkan tempat PMI biasa berkumpul untuk bersilaturahmi di negara penempatan, Anggoro 

mengatakan bahwa kegiatan "Kumpul Bareng PMI" dapat menjadi ajang untuk memperkuat kerja sama 

dan sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan 
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bagi PMI.Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi forum bagi PMI untuk meningkatkan 

kesadaran hak-hak pekerja migran, termasuk pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.Dalam 

kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan RI Suhartono juga memberikan sambutan sekaligus sosialisasi mengenai 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para CPMI.Selain itu Kasubdit Kawasan I Direktorat 

Perlindungan WNI Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Yudhi Ardian yang juga hadir dalam kegiatan 

tersebut mengajak para CPMI/PMI untuk terus menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan 

kantor perwakilan dan pemerintah di negara tujuan, serta tidak segan untuk meminta bantuan jika 

diperlukan.BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan "Kado" kemudahan klaim PMI yang disampaikan 

langsung oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia, melalui fitur E-Klaim 

(electronic claim) yang dapat digunakan PMI untuk melakukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan 

dimana dan kapan saja. Dengan adanya layanan ini manfaat bagi PMI dapat langsung dirasakan bahkan 

sebelum PMI pulang kembali ke Indonesia.Pihaknya menjelaskan bahwa fitur E-Klaim dapat dilakukan 

oleh peserta, ahli waris atau instansi terkait dengan cara mengakses Selanjutnya pilih program yang akan 

diklaim, kemudian isi data diri peserta dan informasi kecelakaan kerja yang dialami.Pastikan bahwa 

nomor handphone dan alamat email yang tertera sudah benar dan aktif. Unggah seluruh dokumen 

pendukung klaim serta akhiri seluruh proses dengan klik menu submit dan akan langsung ditindaklanjuti 

oleh BPJS Ketenagakerjaan."Adanya terobosan layanan klaim online PMI merupakan salah satu bentuk 

komitmen BPJS Ketenagakerjaan yang selalu mengedepankan pelayanan optimal kepada seluruh 

peserta," ungkap Roswita.Seperti diketahui bahwa dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, PMI 

akan mendapatkan perlindungan atas program JKK dan JKM yang dimulai dari persiapan dan pelatihan 

kerja di Indonesia, selama bekerja di negara penempatan, hingga kembali ke kampung halaman dengan 

iuran yang sangat terjangkau, yaitu hanya sebesar Rp370 ribu. PMI juga dapat mengikuti program 

Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran tambahan mulai dari Rp50 ribu per bulan.Manfaat yang diperoleh 

sangat lengkap, diantaranya perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh, bantuan biaya bagi PMI yang 

gagal berangkat atau ditempatkan senilai 7,5 juta, santunan kematian sebesar Rp85 juta, serta anak dari 

PMI juga berhak atas beasiswa pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi senilai 

maksimal Rp74,4 juta untuk 2 orang anak. Manfaat beasiswa tersebut diberikan kepada anak PMI yang 

meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.Acara tersebut ditutup dengan 

sebuah diskusi panel yang menghadirkan pembicara dari Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan 

Asia dan Afrika Sri Andayani, Atase Ketenagakerjaan KBRI Malaysia Erga Grenaldi, Head of Foreign Worker 

Division Perkeso Malaysia Encik Hairiri Bin Harun dan dimoderatori oleh Deputi Direktur Bidang 

Pelayanan dan Pengembangan Kanal BPJS Ketenagakerjaan Isnavodiar Jawa Timuriko. Dalam diskusi 

tersebut seluruh pihak berkomitmen memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 

PMI.Selain itu, adanya kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Bank MNC Internasional Tbk atau 

MNC Bank terkait rencana penyediaan layanan perbankan yang memungkinkan para PMI dapat 

melakukan penarikan dana di negara penempatan.Direksi Digital Banking MNC Bank Thomas Hartono 

Tulus memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada MNC Bank 

sebagai mitra layanan keuangan dan perbankan sehingga dapat mengakomodir pembayaran klaim 

manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi para PMI."Beragam kemudahan yang kami berikan ini merupakan 

bukti negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, 

dimanapun mereka bekerja. Dengan demikian mereka dapat fokus dalam bekerja dan terbebas dari rasa 

cemas apabila terjadi risiko. Hal ini sejalan dengan kampanye yang sedang kami galakkan yaitu Kerja 

Keras Bebas Cemas,"tutup Roswita. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Berikan Kado Kemudahan Klaim Manfaat 

bagi PMI di Hari Migran Internasional 

Author Atik Untari 

Media Sindo News Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.sindonews.com/read/974921/94/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kado-

kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi-di-hari-migran-internasional-1671588737 

Summary BPJS Ketenagakerjaan menggelar kegiatan bertajuk "Kumpul Bareng PMI" di Jakarta dalam 

rangka menyambut Hari Migran Internasional yang jatuh setiap 18 Desember sekaligus 

perayaan HUT Ke-45. Acara yang bertujuan untuk mengoptimalkan layanan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini dibuka langsung oleh Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo serta diikuti 119 Calon Pekerja Migran 

Indonesia (CPMI) asal Cirebon yang akan bekerja di Malaysia dan juga para pemangku 

kepentingan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan 

Pelindungan dan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 

KBRI Kuala Lumpur dan Social Security (SOCSO) Malaysia. BPJS Ketenagakerjaan juga 

memberikan "Kado" kemudahan klaim PMI yang disampaikan langsung oleh Direktur 

Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia, melalui fitur E-Klaim (electronic claim) 

yang dapat digunakan PMI untuk melakukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan dimana 

dan kapan saja. Unggah seluruh dokumen pendukung klaim serta akhiri seluruh proses 

dengan klik menu submit dan akan langsung ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan menggelar kegiatan bertajuk "Kumpul Bareng PMI" di Jakarta dalam rangka 

menyambut Hari Migran Internasional yang jatuh setiap 18 Desember sekaligus perayaan HUT Ke-45. 

Acara yang bertujuan untuk mengoptimalkan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) ini dibuka langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko 

Cahyo serta diikuti 119 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Cirebon yang akan bekerja di Malaysia 

dan juga para pemangku kepentingan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, 

Badan Pelindungan dan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, KBRI Kuala 
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Lumpur dan Social Security (SOCSO) Malaysia.Kegiatan tersebut dibalut dengan nuansa taman yang 

menggambarkan tempat PMI biasa berkumpul untuk bersilaturahmi di negara penempatan, Anggoro 

mengatakan bahwa kegiatan "Kumpul Bareng PMI" dapat menjadi ajang untuk memperkuat kerja sama 

dan sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan 

bagi PMI. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi forum bagi PMI untuk meningkatkan 

kesadaran hak-hak pekerja migran, termasuk pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.Dalam 

kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan RI Suhartono juga memberikan sambutan sekaligus sosialisasi mengenai 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para CPMI. Selain itu Kasubdit Kawasan I Direktorat 

Perlindungan WNI Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Yudhi Ardian yang juga hadir dalam kegiatan 

tersebut mengajak para CPMI/PMI untuk terus menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan 

kantor perwakilan dan pemerintah di negara tujuan, serta tidak segan untuk meminta bantuan jika 

diperlukan.BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan "Kado" kemudahan klaim PMI yang disampaikan 

langsung oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia, melalui fitur E-Klaim 

(electronic claim) yang dapat digunakan PMI untuk melakukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan 

dimana dan kapan saja. Dengan adanya layanan ini manfaat bagi PMI dapat langsung dirasakan bahkan 

sebelum PMI pulang kembali ke Indonesia.Pihaknya menjelaskan bahwa fitur E-Klaim dapat dilakukan 

oleh peserta, ahli waris atau instansi terkait dengan cara mengakses https://eklaim-

pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Selanjutnya pilih program yang akan diklaim, kemudian isi data diri 

peserta dan informasi kecelakaan kerja yang dialami. Pastikan bahwa nomor handphone dan alamat 

email yang tertera sudah benar dan aktif. Unggah seluruh dokumen pendukung klaim serta akhiri seluruh 

proses dengan klik menu submit dan akan langsung ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan."Adanya 

terobosan layanan klaim online PMI merupakan salah satu bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan yang 

selalu mengedepankan pelayanan optimal kepada seluruh peserta," ungkap Roswita.Seperti diketahui 

bahwa dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, PMI akan mendapatkan perlindungan atas 

program JKK dan JKM yang dimulai dari persiapan dan pelatihan kerja di Indonesia, selama bekerja di 

negara penempatan, hingga kembali ke kampung halaman dengan iuran yang sangat terjangkau, yaitu 

hanya sebesar Rp370 ribu. PMI juga dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran 

tambahan mulai dari Rp50 ribu per bulan.Manfaat yang diperoleh sangat lengkap, diantaranya 

perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh, bantuan biaya bagi PMI yang gagal berangkat atau 

ditempatkan senilai 7,5 juta, santunan kematian sebesar Rp85 juta, serta anak dari PMI juga berhak atas 

beasiswa pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi senilai maksimal Rp74,4 juta 

untuk 2 orang anak. Manfaat beasiswa tersebut diberikan kepada anak PMI yang meninggal dunia atau 

mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.Acara tersebut ditutup dengan sebuah diskusi panel 

yang menghadirkan pembicara dari Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika Sri 

Andayani, Atase Ketenagakerjaan KBRI Malaysia Erga Grenaldi, Head of Foreign Worker Division Perkeso 

Malaysia Encik Hairiri Bin Harun dan dimoderatori oleh Deputi Direktur Bidang Pelayanan dan 

Pengembangan Kanal BPJS Ketenagakerjaan Isnavodiar Jawa Timuriko. Dalam diskusi tersebut seluruh 

pihak berkomitmen memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI.Selain itu, 

adanya kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank 

terkait rencana penyediaan layanan perbankan yang memungkinkan para PMI dapat melakukan 

penarikan dana di negara penempatan. Direksi Digital Banking MNC Bank Thomas Hartono Tulus 

memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada MNC Bank sebagai 

mitra layanan keuangan dan perbankan sehingga dapat mengakomodir pembayaran klaim manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan bagi para PMI."Beragam kemudahan yang kami berikan ini merupakan bukti negara 

hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, dimanapun 
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mereka bekerja. Dengan demikian mereka dapat fokus dalam bekerja dan terbebas dari rasa cemas 

apabila terjadi risiko. Hal ini sejalan dengan kampanye yang sedang kami galakkan yaitu Kerja Keras Bebas 

Cemas,"tutup Roswita.Kegiatan tersebut dibalut dengan nuansa taman yang menggambarkan tempat 

PMI biasa berkumpul untuk bersilaturahmi di negara penempatan, Anggoro mengatakan bahwa kegiatan 

"Kumpul Bareng PMI" dapat menjadi ajang untuk memperkuat kerja sama dan sinergi dengan berbagai 

pihak dalam upaya meningkatkan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI. Selain itu, kegiatan 

ini juga diharapkan dapat menjadi forum bagi PMI untuk meningkatkan kesadaran hak-hak pekerja 

migran, termasuk pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.Dalam kesempatan yang sama, Dirjen 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI 

Suhartono juga memberikan sambutan sekaligus sosialisasi mengenai perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi para CPMI. Selain itu Kasubdit Kawasan I Direktorat Perlindungan WNI Asia 

Tenggara Kementerian Luar Negeri Yudhi Ardian yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengajak para 

CPMI/PMI untuk terus menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan kantor perwakilan dan 

pemerintah di negara tujuan, serta tidak segan untuk meminta bantuan jika diperlukan.BPJS 

Ketenagakerjaan juga memberikan "Kado" kemudahan klaim PMI yang disampaikan langsung oleh 

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia, melalui fitur E-Klaim (electronic claim) yang 

dapat digunakan PMI untuk melakukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan dimana dan kapan saja. 

Dengan adanya layanan ini manfaat bagi PMI dapat langsung dirasakan bahkan sebelum PMI pulang 

kembali ke Indonesia.Pihaknya menjelaskan bahwa fitur E-Klaim dapat dilakukan oleh peserta, ahli waris 

atau instansi terkait dengan cara mengakses https://eklaim-pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Selanjutnya 

pilih program yang akan diklaim, kemudian isi data diri peserta dan informasi kecelakaan kerja yang 

dialami. Pastikan bahwa nomor handphone dan alamat email yang tertera sudah benar dan aktif. Unggah 

seluruh dokumen pendukung klaim serta akhiri seluruh proses dengan klik menu submit dan akan 

langsung ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan."Adanya terobosan layanan klaim online PMI 

merupakan salah satu bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan yang selalu mengedepankan pelayanan 

optimal kepada seluruh peserta," ungkap Roswita.Seperti diketahui bahwa dengan menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, PMI akan mendapatkan perlindungan atas program JKK dan JKM yang dimulai dari 

persiapan dan pelatihan kerja di Indonesia, selama bekerja di negara penempatan, hingga kembali ke 

kampung halaman dengan iuran yang sangat terjangkau, yaitu hanya sebesar Rp370 ribu. PMI juga dapat 

mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran tambahan mulai dari Rp50 ribu per 

bulan.Manfaat yang diperoleh sangat lengkap, diantaranya perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh, 

bantuan biaya bagi PMI yang gagal berangkat atau ditempatkan senilai 7,5 juta, santunan kematian 

sebesar Rp85 juta, serta anak dari PMI juga berhak atas beasiswa pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar 

hingga perguruan tinggi senilai maksimal Rp74,4 juta untuk 2 orang anak. Manfaat beasiswa tersebut 

diberikan kepada anak PMI yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan 

kerja.Acara tersebut ditutup dengan sebuah diskusi panel yang menghadirkan pembicara dari Direktur 

Penempatan Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika Sri Andayani, Atase Ketenagakerjaan KBRI 

Malaysia Erga Grenaldi, Head of Foreign Worker Division Perkeso Malaysia Encik Hairiri Bin Harun dan 

dimoderatori oleh Deputi Direktur Bidang Pelayanan dan Pengembangan Kanal BPJS Ketenagakerjaan 

Isnavodiar Jawa Timuriko. Dalam diskusi tersebut seluruh pihak berkomitmen memastikan perlindungan 

jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI.Selain itu, adanya kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan 

PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank terkait rencana penyediaan layanan perbankan yang 

memungkinkan para PMI dapat melakukan penarikan dana di negara penempatan. Direksi Digital Banking 

MNC Bank Thomas Hartono Tulus memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan kepada MNC Bank sebagai mitra layanan keuangan dan perbankan sehingga dapat 

mengakomodir pembayaran klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi para PMI. 
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Title Dorong Penyandang Disabilitas Wirausaha, Teten-Nadiem Perkuat 

Fungsi SLB Jadi Lembaga Sertifikasi 

Author Des 

Media Liputan 6 Aceh Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/disabilitas/read/5159222/dorong-penyandang-disabilitas-

wirausaha-teten-nadiem-perkuat-fungsi-slb-jadi-lembaga-sertifikasi 

Summary Pengembangan SLB menjadi LSP-P1 juga dilakukan dengan bekerjasama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

siswa SLB dapat menjadi modal dasar mereka untuk membangun jiwa wirausahanya, 

katanya, dikutip Antaranews, Rabu (21/12/2022). "Saat ini sudah ada 10 satuan pendidikan 

SLB di sejumlah daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai rintisan LSP-P1 yang dapat 

menggunakan skema sertifikasi kompetensi yang kita tetapkan hari ini," katanya.. Plt 

Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemdikbudristek Aswin Wihdiyanto 

menjelaskan total 10 SLB yang dikembangkan menjadi LSP-P1 itu difokuskan untuk 10 ragam 

keterampilan. 

 

siswa SLB dapat menjadi modal dasar mereka untuk membangun jiwa wirausahanya," katanya, dikutip 

Antaranews, Rabu (21/12/2022). Menurut Teten, berdasarkan Indeks Kesejahteraan Sosial pada tahun 

2020, sebanyak 72 persen penyandang disabilitas masih bekerja di sektor informal. Sementara itu, 

sebanyak 22 persen diantaranya berada pada kelompok usia produktif namun belum memiliki akses yang 

mudah untuk menjalankan usahanya sendiri. Tidak hanya dorongan sertifikasi profesi, Teten mengatakan 

pemerintah juga memberikan fasilitasi akses pendanaan bagi para wirausaha yang merupakan 

penyandang disabilitas. "Kami juga telah memfasilitasi akses pendanaan bagi koperasi disabilitas melalui 

LPDB dan akan terus meningkatkan fasilitas ini untuk menjangkau lebih banyak lagi koperasi disabilitas," 

katanya. Dalam kesempatan yang sama, Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan pendidikan 

keterampilan merupakan salah satu bekal bagi peserta didik disabilitas untuk kelak terjun di masyarakat. 

Podcast Nusantara kali ini membahas soal Strategi Pengembangan UMKM di Masa Pandemi, bersama 

Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM RI. Selain itu, ada juga teman teman JRKI dari nusantara yang 

ikut berpartisipasi.Pengembangan SLB menjadi LSP-P1 juga dilakukan dengan bekerjasama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). "Ini insya Allah 

akan merubah segala-galanya di mana anak-anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan sertifikasi, 

bisa mendapatkan berbagai macam kesempatan baik di bidang wirausaha maupun di bidang kerja," 

katanya. Melalui LSP-P1, peserta didik disabilitas akan memperoleh pendidikan keterampilan yang 

relevan dan mendapatkan sertifikasi kompetensi keterampilan untuk mendukung kesiapan masuk ke 

dunia kerja, termasuk dunia wirausaha. "Saat ini sudah ada 10 satuan pendidikan SLB di sejumlah daerah 

di Indonesia yang ditetapkan sebagai rintisan LSP-P1 yang dapat menggunakan skema sertifikasi 

kompetensi yang kita tetapkan hari ini," katanya. Plt Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus 

Kemdikbudristek Aswin Wihdiyanto menjelaskan total 10 SLB yang dikembangkan menjadi LSP-P1 itu 

difokuskan untuk 10 ragam keterampilan. "Nanti akan ada lagi 10 paket berikutnya. Selain melakukan 

pemetaan, kami juga melakukan kesesuaian dengan kebutuhan dunia kerja. Tapi sifatnya dinamis, kalau 

ada tren keterampilan baru, akan kita tindaklanjuti," kata Aswin. 
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Title KABAR BAIK!! Batas Akhir Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Diperpanjang 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996156/kabar-baik-batas-akhir-

pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang 

Summary Terdapat informasi terbaru mengenai pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. Baru-baru 

ini, batas akhir pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 diperpanjang oleh pemerintah. 

Sebelumnya diketahui, batas akhir pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 jatuh pada 20 

Desember 2022. Kini, pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih berlangsung hingga 

27 Desember 2022 mendatang. 

 

 

 

Terdapat informasi terbaru mengenai pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.Baru-baru ini, batas 

akhir pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 diperpanjang oleh pemerintah.Sebelumnya diketahui, 

batas akhir pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 jatuh pada 20 Desember 2022.Kini, pencairan BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih berlangsung hingga 27 Desember 2022 mendatang.Untuk itu, para 

pekerja yang telah terdaftar sebagai penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 diimbau untuk segera 

mengunjungi Kantor Pos terdekat.Cara Pencairan Dana BSU BPJS Ketenagakerjaan 20221. Unduh atau 

download aplikasi PosPay melalui Play Store di HP masing- masing2. Buka aplikasi PosPay yang telah 

diunduh3. Lakukan pendaftaran akun dengan membuat username dan password sesuai keinginan4. 

Masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS, lalu buat PIN transaksi5. Buka kembali aplikasi PosPay, 

lalu masuk ke akun yang baru dibuat6. Klik tombol (i) berwarna merah di pojok kanan bawah, lalu klik 

logo Kemnaker7. Pilih opsi "BSU Kemnaker 1" pada kolom "Jenis bantuan"8. Unggah atau upload foto e-

KTP penerima BSU 2022 dengan klik "Ambil Foto Sekarang", lalu klik kamera9. Pastikan kualitas foto yang 

diunggah terlihat jelas dan tidak buram10. Isi dan lengkapi data diri sesuai KTP mulai dari nama, nomor 

NIK, alamat, serta nomor telepon 
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Title Sambut Hari Migran Internasional, BPJS Ketenagakerjaan Berikan 

Kemudahan Klaim Manfaat bagi PMI 

Author Oleh Redaksi 

Media Tauberita.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.tauberita.com/sambut-hari-migran-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-

berikan-kemudahan-klaim-manfaat-bagi-pmi 

Summary Kado tersebut BPJS Ketenagakerjaan berikan dalam menyambut Hari Migran Internasional 

yang jatuh setiap 18 Desember dan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-45 BPJS 

Ketenagakerjaan. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia mengatakan, 

fitur E-Klaim dapat digunakan PMI untuk melakukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan di 

mana dan kapan saja. "Dengan adanya layanan ini manfaat bagi PMI dapat langsung 

dirasakan bahkan sebelum PMI pulang kembali ke Indonesia," kata Roswita Nilakurnia saat 

acara "Kumpul Bareng PMI" di Jakarta, Kamis (15/12/2022) dalam rangka menyambut Hari 

Migran Internasional sekaligus perayaan HUT Ke-45 BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, 

unggah seluruh dokumen pendukung klaim serta akhiri seluruh proses dengan klik menu 

submit dan akan langsung ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

 

Kado tersebut BPJS Ketenagakerjaan berikan dalam menyambut Hari Migran Internasional yang jatuh 

setiap 18 Desember dan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-45 BPJS Ketenagakerjaan.Direktur 

Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia mengatakan, fitur E-Klaim dapat digunakan PMI 

untuk melakukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan di mana dan kapan saja."Dengan adanya layanan 

ini manfaat bagi PMI dapat langsung dirasakan bahkan sebelum PMI pulang kembali ke Indonesia," kata 

Roswita Nilakurnia saat acara "Kumpul Bareng PMI" di Jakarta, Kamis (15/12/2022) dalam rangka 

menyambut Hari Migran Internasional sekaligus perayaan HUT Ke-45 BPJS Ketenagakerjaan.Selain dapat 

digunakan oleh peserta, Roswita Nilakurnia menjelaskan bahwa fitur E-Klaim bisa juga digunakan ahli 

waris atau instansi terkait dengan cara mengakses mengakses itu, pengguna tinggal memilih program 

yang akan diklaim, kemudian isi data diri peserta dan informasi kecelakaan kerja yang dialami. Pastikan 

bahwa nomor handphone dan alamat email yang tertera sudah benar dan aktif.Setelah itu, unggah 

seluruh dokumen pendukung klaim serta akhiri seluruh proses dengan klik menu submit dan akan 

langsung ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan."Adanya terobosan layanan klaim online PMI 

merupakan salah satu bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan yang selalu mengedepankan pelayanan 

optimal kepada seluruh peserta," ungkap Roswita dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, 

Selasa (21/12/2022).Acara yang bertujuan untuk mengoptimalkan layanan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi para PMI ini dibuka langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro 

Eko Cahyo serta diikuti 119 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Cirebon yang akan bekerja di 

Malaysia.Acara ini juga diikuti para pemangku kepentingan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan dan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan Social Security (Socso) Malaysia.Adapun 

kegiatan "Kumpul Bareng PMI" diselenggarakan dengan nuansa taman yang menggambarkan tempat 

PMI biasa berkumpul untuk bersilaturahmi di negara penempatan.Anggoro mengatakan bahwa kegiatan 

"Kumpul Bareng PMI" dapat menjadi ajang untuk memperkuat kerja sama dan sinergi dengan berbagai 
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pihak dalam upaya meningkatkan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI.Selain itu, kata dia, 

"Kumpul Bareng PMI" juga diharapkan dapat menjadi forum bagi PMI untuk meningkatkan kesadaran 

hak-hak pekerja migran, termasuk pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.Dalam kesempatan yang 

sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI Suhartono memberikan sambutan sekaligus sosialisasi 

mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para CPMI.Lalu juga ada Kasubdit Kawasan 

I Direktorat Perlindungan WNI Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri, Yudhi Ardian.Di kesempatan ini, 

ia mengajak para CPMI/PMI untuk terus menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan kantor 

perwakilan dan pemerintah di negara tujuan, serta tidak segan untuk meminta bantuan jika 

diperlukan.Seperti diketahui bahwa dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, PMI akan 

mendapatkan perlindungan atas program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian 

(JKM).Mereka akan mendapatkan dua jamiman itu dimulai dari persiapan dan pelatihan kerja di 

Indonesia, selama bekerja di negara penempatan, hingga kembali ke kampung halaman dengan iuran 

yang sangat terjangkau, yaitu Rp 370.000.Selain dua program tersebut, PMI juga dapat mengikuti 

program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran tambahan mulai dari Rp 50.000 per bulan.Manfaat yang 

diperoleh sangat lengkap, diantaranya mulai perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh, bantuan biaya 

bagi PMI yang gagal berangkat atau di tempatkan senilai Rp 7,5 juta, santunan kematian Rp 85 juta, serta 

beasiswa pendidikan bagi anak PMI dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi senilai maksimal 

Rp 74,4 juta untuk dua orang anak.Manfaat beasiswa tersebut diberikan kepada anak PMI yang 

meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.Pada kesempatan tersebut, 

terjalin pula kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank 

terkait rencana penyediaan layanan perbankan.Dengan kerja sama ini, memungkinkan para PMI dapat 

melakukan penarikan dana di negara penempatan.Direksi Digital Banking MNC Bank Thomas Hartono 

Tulus memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada MNC Bank 

sebagai mitra layanan keuangan dan perbankan sehingga dapat mengakomodir pembayaran klaim 

manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi para PMI.Roswita Nilakurnia mengatakan, beragam kemudahan yang 

pihaknya berikan ini merupakan bukti negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi 

seluruh warga negara Indonesia, di manapun mereka bekerja."Dengan demikian mereka dapat fokus 

dalam bekerja dan terbebas dari rasa cemas apabila terjadi risiko. Hal ini sejalan dengan kampanye yang 

sedang kami galakkan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," kata Roswita.Selain kumpul bareng PMI dan 

penandatanganan kerja sama, terselenggara juga diskusi panel di acara tersebut.Diskusi yang 

dimoderatori Deputi Direktur Bidang Pelayanan dan Pengembangan Kanal BPJS Ketenagakerjaan 

Isnavodiar Jawa Timuriko ini menghadirkan beberapa pembicara, yakniDirektur Penempatan 

Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika Sri Andayani, Atase Ketenagakerjaan KBRI Malaysia Erga 

Grenaldi, Head of Foreign Worker Division Perkeso Malaysia Encik Hairiri Bin Harun.Dalam diskusi 

tersebut seluruh pihak berkomitmen memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI. 
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Title Sambut Hari Migran Internasional, BPJS Ketenagakerjaan Berikan 

Kemudahan Klaim Manfaat bagi PMI 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/10564231/sambut-hari-migran-

internasional-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-kemudahan 

Summary Kado tersebut BPJS Ketenagakerjaan berikan dalam menyambut Hari Migran Internasional 

yang jatuh setiap 18 Desember dan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-45 BPJS 

Ketenagakerjaan. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia mengatakan, 

fitur E-Klaim dapat digunakan PMI untuk melakukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan di 

mana dan kapan saja. "Dengan adanya layanan ini manfaat bagi PMI dapat langsung 

dirasakan bahkan sebelum PMI pulang kembali ke Indonesia," kata Roswita Nilakurnia saat 

acara "Kumpul Bareng PMI" di Jakarta, Kamis (15/12/2022) dalam rangka menyambut Hari 

Migran Internasional sekaligus perayaan HUT Ke-45 BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, 

unggah seluruh dokumen pendukung klaim serta akhiri seluruh proses dengan klik menu 

submit dan akan langsung ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

 

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan "Kado" kemudahan klaim 

bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui fitur electronic claim (E-Klaim)Kado tersebut BPJS 

Ketenagakerjaan berikan dalam menyambut Hari Migran Internasional yang jatuh setiap 18 Desember 

dan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-45 BPJS Ketenagakerjaan.Direktur Pelayanan BPJS 

Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia mengatakan, fitur E-Klaim dapat digunakan PMI untuk melakukan 

klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan di mana dan kapan saja."Dengan adanya layanan ini manfaat bagi 

PMI dapat langsung dirasakan bahkan sebelum PMI pulang kembali ke Indonesia," kata Roswita 

Nilakurnia saat acara "Kumpul Bareng PMI" di Jakarta, Kamis (15/12/2022) dalam rangka menyambut 

Hari Migran Internasional sekaligus perayaan HUT Ke-45 BPJS Ketenagakerjaan.Selain dapat digunakan 

oleh peserta, Roswita Nilakurnia menjelaskan bahwa fitur E-Klaim bisa juga digunakan ahli waris atau 

instansi terkait dengan cara mengakses https://eklaim-pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id/.Setelah 

mengakses itu, pengguna tinggal memilih program yang akan diklaim, kemudian isi data diri peserta dan 

informasi kecelakaan kerja yang dialami. Pastikan bahwa nomor handphone dan alamat email yang 

tertera sudah benar dan aktif.Setelah itu, unggah seluruh dokumen pendukung klaim serta akhiri seluruh 

proses dengan klik menu submit dan akan langsung ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan."Adanya 

terobosan layanan klaim online PMI merupakan salah satu bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan yang 

selalu mengedepankan pelayanan optimal kepada seluruh peserta," ungkap Roswita dalam keterangan 

tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (21/12/2022).Acara yang bertujuan untuk mengoptimalkan 

layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para PMI ini dibuka langsung oleh Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo serta diikuti 119 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal 

Cirebon yang akan bekerja di Malaysia.Acara ini juga diikuti para pemangku kepentingan dari 

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan dan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan 

Social Security (Socso) Malaysia.Adapun kegiatan "Kumpul Bareng PMI" diselenggarakan dengan nuansa 
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taman yang menggambarkan tempat PMI biasa berkumpul untuk bersilaturahmi di negara 

penempatan.Anggoro mengatakan bahwa kegiatan "Kumpul Bareng PMI" dapat menjadi ajang untuk 

memperkuat kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan layanan jaminan 

sosial ketenagakerjaan bagi PMI.Selain itu, kata dia, "Kumpul Bareng PMI" juga diharapkan dapat menjadi 

forum bagi PMI untuk meningkatkan kesadaran hak-hak pekerja migran, termasuk pelindungan jaminan 

sosial ketenagakerjaan.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

RI Suhartono memberikan sambutan sekaligus sosialisasi mengenai perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi para CPMI.Lalu juga ada Kasubdit Kawasan I Direktorat Perlindungan WNI Asia 

Tenggara Kementerian Luar Negeri, Yudhi Ardian.Di kesempatan ini, ia mengajak para CPMI/PMI untuk 

terus menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan kantor perwakilan dan pemerintah di negara 

tujuan, serta tidak segan untuk meminta bantuan jika diperlukan.PMI dapat JKK dan JKMSeperti diketahui 

bahwa dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, PMI akan mendapatkan perlindungan atas 

program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).Mereka akan mendapatkan dua 

jamiman itu dimulai dari persiapan dan pelatihan kerja di Indonesia, selama bekerja di negara 

penempatan, hingga kembali ke kampung halaman dengan iuran yang sangat terjangkau, yaitu Rp 

370.000.Selain dua program tersebut, PMI juga dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan 

iuran tambahan mulai dari Rp 50.000 per bulan.Manfaat yang diperoleh sangat lengkap, diantaranya 

mulai perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh, bantuan biaya bagi PMI yang gagal berangkat atau 

di tempatkan senilai Rp 7,5 juta, santunan kematian Rp 85 juta, serta beasiswa pendidikan bagi anak PMI 

dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi senilai maksimal Rp 74,4 juta untuk dua orang 

anak.Manfaat beasiswa tersebut diberikan kepada anak PMI yang meninggal dunia atau mengalami cacat 

total tetap akibat kecelakaan kerja.Pada kesempatan tersebut, terjalin pula kerja sama antara BPJS 

Ketenagakerjaan dan PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank terkait rencana penyediaan layanan 

perbankan.Dengan kerja sama ini, memungkinkan para PMI dapat melakukan penarikan dana di negara 

penempatan.Direksi Digital Banking MNC Bank Thomas Hartono Tulus memberikan apresiasi atas 

kepercayaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada MNC Bank sebagai mitra layanan keuangan 

dan perbankan sehingga dapat mengakomodir pembayaran klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi 

para PMI.Roswita Nilakurnia mengatakan, beragam kemudahan yang pihaknya berikan ini merupakan 

bukti negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, di 

manapun mereka bekerja."Dengan demikian mereka dapat fokus dalam bekerja dan terbebas dari rasa 

cemas apabila terjadi risiko. Hal ini sejalan dengan kampanye yang sedang kami galakkan yaitu Kerja 

Keras Bebas Cemas," kata Roswita.Selain kumpul bareng PMI dan penandatanganan kerja sama, 

terselenggara juga diskusi panel di acara tersebut.Diskusi yang dimoderatori Deputi Direktur Bidang 

Pelayanan dan Pengembangan Kanal BPJS Ketenagakerjaan Isnavodiar Jawa Timuriko ini menghadirkan 

beberapa pembicara, yakniDirektur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika Sri Andayani, 

Atase Ketenagakerjaan KBRI Malaysia Erga Grenaldi, Head of Foreign Worker Division Perkeso Malaysia 

Encik Hairiri Bin Harun.Dalam diskusi tersebut seluruh pihak berkomitmen memastikan perlindungan 

jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI. 
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Title Lowongan Kerja PT BNI Life Insurance, Ini Syarat Dan Cara 

Daftarnya 

Author Eko Adhi Wibowo 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315996665/lowongan-kerja-pt-bni-life-

insurance-ini-syarat-dan-cara-daftarnya 

Summary Cek info loker PT BNI Life Insurance dimana membuka lowongan kerja. PT BNI Life Insurance 

membuka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia. Berikut persyaratan dan 

cara daftar loker atau lowongan kerja yang dibuka PT BNI Life Insurance. Melalui Instagram 

resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja yang tersedia di PT BNI 

Life Insurance. 

 

 

 

 Cek info loker PT BNI Life Insurance dimana membuka lowongan kerja. PT BNI Life Insurance membuka 

loker atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia. Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau 

lowongan kerja yang dibuka PT BNI Life Insurance. Melalui Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan kerja yang tersedia di PT BNI Life Insurance. "PT BNI Life 

Insurance membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada 

Instagram resminya. Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja di PT BNI 

Life Insurance : Industrial Relation Assistant Manager Kualifikasi : -Laki-laki/Perempuan, usia maksimal 

35 tahun -Pendidikan minimal S1 semua jurusan -Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang 

sama -Mampu menjalin hubungan industrial yang baik secara internal maupun eksternal -Memahami 

Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan instansi terkait ketenagakerjaan -Menguasai teknik 

negosiasi, presentasi, dan dapat mempelajari hal baru dengan cepat -Memiliki tingkat kemampuan 

pengambilan keputusan yang baik -Memiliki kemampuan analisa yang tinggi. Deskripsi pekerjaan : 

1.Melakukan analisa perselisihan dalam industri, peraturan-peraturan baru dan masalah hukum 

2.Membuat laporan untuk keperluan pihak eksternal terkait hubungan dengan industrial relation sesuai 

dengan aturan yang berlaku 3.Membantu menyelesaikan kasus pelanggaran perundangan 

ketenagakerjaan, memonitor dan memberikan usulan perbaikannya. Cara Mendaftar Bagi yang tertarik 

untuk mendaftar loker atau lowongan kerja PT BNI Life Insurance, kunjungi website Demikian 

persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja di PT BNI Life Insurance. 
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Title Daftar Lengkap UMK Jawa Tengah 2023 di 35 Kabupaten Kota - 

DetikFakta.com 

Author Oleh Redaksi 

Media Detikfakta.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://detikfakta.com/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota 

Summary detikfakta.com- Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah), Ganjar Pranowo, mengumumkan 

upah minimum kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah 2023 ( UMK Jawa Tengah 2023 ). 

Sejauh ini, UMK Jawa Tengah 2023 tertinggi tercatat ada di Kota Semarang yaitu Rp 3,06 juta 

per bulan. Sebaliknya untuk UMK Jawa Tengah 2023 terendah yaitu Kabupaten Banjarnegara 

sebesar Rp 1.958.169. Selain penetapan UMK Jawa Tengah 2023 untuk standar upah 

minimum di tingkat kabupaten dan kota, Ganjar Pranowo juga sebelumnya telah 

menetapkan upah minimum provinsi (UMP), di mana UMP Jawa Tengah 2023 adalah sebesar 

Rp 1.958.296. UMP Jawa Tengah ini naik sebesar 8,01 persen atau sebesar Rp 145. 234 

dibandingkan UPM Jawa Tengah di tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 1.812.935. 

 

detikfakta.com - Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah), Ganjar Pranowo, mengumumkan upah minimum 

kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah 2023 ( UMK Jawa Tengah 2023 ). Sejauh ini, UMK Jawa Tengah 

2023 tertinggi tercatat ada di Kota Semarang yaitu Rp 3,06 juta per bulan. Sebaliknya untuk UMK Jawa 

Tengah 2023 terendah yaitu Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1.958.169. Selain penetapan UMK Jawa 

Tengah 2023 untuk standar upah minimum di tingkat kabupaten dan kota, Ganjar Pranowo juga 

sebelumnya telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP), di mana UMP Jawa Tengah 2023 adalah 

sebesar Rp 1.958.296. UMP Jawa Tengah ini naik sebesar 8,01 persen atau sebesar Rp 145. 234 

dibandingkan UPM Jawa Tengah di tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 1.812.935. Baik UMP maupun 

UMK Jawa Tengah 2023 ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. 

Pekerja atau buruh dengan kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari UMP. Sedangkan 

bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, UMP dan UMK Jawa Tengah 2023 

berpedoman pada struktur dan skala upah. Ganjar Pranowo mengatakan Penetapan UMK ini mendasari 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 

2023. "Penetapan UMK memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota, serta 

nilai alfa," kata Ganjar dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Tengah. Ditambahkan Ganjar, dalam 

perhitungan UMK Jawa Tengah 2023, nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan 

kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu 

yaitu 0,10 sampai dengan 0,30."Penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan 

perluasan kesempatan kerja. Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah 

minimum, menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistic, yaitu 

Badan Pusat Statistik," ujarnya. "Persentase kenaikan terendah sebesar 6,4 persen di Kabupaten Kudus, 

karena pertumbuhan ekonomi pada angka negatif, sehingga sesuai ketentuan kenaikan sebesar inflasi. 

Untuk persentase kenaikan tertinggi 7,95 persen di Kota Semarang," tutur Ganjar. Dia menuturkan terjadi 

berbagai dinamika dalam proses penetapan UMK tersebut. Di antaranya perbedaan usulan dari 

kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Ganjar menegaskan, diskusi terus dilakukan selama proses sebelum 

penetapan. "Kalau kita pakai PP, itu jauh lebih sedikit ya. Jadi ini kita agak lebih tinggi, kalau nggak salah, 

kalau dari UMP itu Jawa Tengah tertinggi lho persentase kenaikannya," ucap Ganjar. Berikut daftar 
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lengkap UMP dan UMK Jawa Tengah 2023 untuk 35 kabupaten/kota: Kabupaten Cilacap Rp 2.383.090,46 

Kabupaten Banyumas Rp 2.118.123,64 Kabupaten Purbalingga Rp 2.130.980,94 Kabupaten Kebumen Rp 

2.035.890,04 Kabupaten Purworejo Rp 2.043.902,33 Kabupaten Wonosobo Rp 2.076.208,98 Kabupaten 

Magelang Rp 2.236.776,91 Kabupaten Boyolali Rp 2.155.712,29 Kabupaten Klaten Rp 2.152.322,94 

Kabupaten Sukoharjo Rp 2.138.247,70 Kabupaten Wonogiri Rp 1.968.448,32 Kabupaten Karanganyar Rp 

2.207.483,64 Kabupaten Sragen Rp 1.969.569,00 Kabupaten Grobogan Rp 2.029.569,04 Kabupaten Blora 

Rp 2.040.080,17 Kabupaten Rembang Rp 2.015.927,08 Kabupaten Pati Rp 2.107.697,44 Kabupaten Kudus 

Rp 2.439.813,98 Kabupaten Jepara Rp 2.272.626,63 Kabupaten Demak Rp 2.680.421,39 Kabupaten 

Semarang Rp 2.480.988,00 Kabupaten Temanggung Rp 2.027.569,32 Kabupaten Kendal Rp 2.508.299,90 

Kabupaten Batang Rp 2.282.025,72 Kabupaten Pekalongan Rp 2.247.345,90 Kabupaten Pemalang Rp 

2.081.783,00 Kabupaten Tegal Rp 2.106.237,58 Kabupaten Brebes Rp 2.018.836,92 Kota Magelang Rp 

2.066.006,64 Kota Surakarta Rp 2.174.169,00 Kota Salatiga Rp 2.284.179,97 Kota Semarang Rp 

3.060.348,78 Kota Pekalongan Rp 2.305.822,66 Kota Tegal Rp 2.145.012,11 Kabupaten Banjarnegara Rp 

1.958.169.69Itulah informasi seputar UMK Jawa Tengah 2023. UMK ditetapkan oleh bupati dan wali kota, 

sementara apabila bupati/wali kota belum memutuskan upah minimum di daerahnya hingga tenggat 

waktu ditetapkan atau nilainya di bawah UMP, maka upah minimum yang berlaku adalah menggunakan 

UMP yang ditetapkan gubernur. 
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Title Daftar Lengkap UMK Jawa Tengah 2023 di 35 Kabupaten 

Kota 

Author Hasyim Ashari 

Media Redaksiharian.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://redaksiharian.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota 

Summary Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah), Ganjar Pranowo, mengumumkan upah minimum 

kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah 2023 ( UMK Jawa Tengah 2023 ). Sejauh ini, UMK 

Jawa Tengah 2023 tertinggi tercatat ada di Kota Semarang yaitu Rp 3,06 juta per bulan. 

Sebaliknya untuk UMK Jawa Tengah 2023 terendah yaitu Kabupaten Banjarnegara sebesar 

Rp 1.958.169. Selain penetapan UMK Jawa Tengah 2023 untuk standar upah minimum di 

tingkat kabupaten dan kota, Ganjar Pranowo juga sebelumnya telah menetapkan upah 

minimum provinsi (UMP), di mana UMP Jawa Tengah 2023 adalah sebesar Rp 1.958.296. 

UMP Jawa Tengah ini naik sebesar 8,01 persen atau sebesar Rp 145. 234 dibandingkan UPM 

Jawa Tengah di tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 1.812.935. Baik UMP maupun UMK 

Jawa Tengah 2023 ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu 

tahun. 

 

 Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah), Ganjar Pranowo, mengumumkan upah minimum kabupaten/kota 

di seluruh Jawa Tengah 2023 ( UMK Jawa Tengah 2023 ). Sejauh ini, UMK Jawa Tengah 2023 tertinggi 

tercatat ada di Kota Semarang yaitu Rp 3,06 juta per bulan. Sebaliknya untuk UMK Jawa Tengah 2023 

terendah yaitu Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1.958.169. Selain penetapan UMK Jawa Tengah 2023 

untuk standar upah minimum di tingkat kabupaten dan kota, Ganjar Pranowo juga sebelumnya telah 

menetapkan upah minimum provinsi (UMP), di mana UMP Jawa Tengah 2023 adalah sebesar Rp 

1.958.296. UMP Jawa Tengah ini naik sebesar 8,01 persen atau sebesar Rp 145. 234 dibandingkan UPM 

Jawa Tengah di tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 1.812.935.Baik UMP maupun UMK Jawa Tengah 

2023 ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja atau buruh 

dengan kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari UMP. Sedangkan bagi pekerja atau 

buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, UMP dan UMK Jawa Tengah 2023 berpedoman pada 

struktur dan skala upah. Ganjar Pranowo mengatakan Penetapan UMK ini mendasari Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan RI Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. "Penetapan 

UMK memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota, serta nilai alfa," kata 

Ganjar dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Tengah.Ditambahkan Ganjar, dalam perhitungan UMK 

Jawa Tengah 2023, nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga 

kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai 

dengan 0,30."Penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan 

kerja. Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum, menggunakan data 

yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistic, yaitu Badan Pusat Statistik," ujarnya. 

"Persentase kenaikan terendah sebesar 6,4 persen di Kabupaten Kudus, karena pertumbuhan ekonomi 

pada angka negatif, sehingga sesuai ketentuan kenaikan sebesar inflasi. Untuk persentase kenaikan 

tertinggi 7,95 persen di Kota Semarang," tutur Ganjar. Dia menuturkan terjadi berbagai dinamika dalam 

proses penetapan UMK tersebut. Di antaranya perbedaan usulan dari kabupaten/ kota di Jawa Tengah. 

Ganjar menegaskan, diskusi terus dilakukan selama proses sebelum penetapan."Kalau kita pakai PP, itu 
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jauh lebih sedikit ya. Jadi ini kita agak lebih tinggi, kalau nggak salah, kalau dari UMP itu Jawa Tengah 

tertinggi lho persentase kenaikannya," ucap Ganjar. Berikut daftar lengkap UMP dan UMK Jawa Tengah 

2023 untuk 35 kabupaten/kota: Kabupaten Cilacap Rp 2.383.090,46 Kabupaten Banyumas Rp 

2.118.123,64 Kabupaten Purbalingga Rp 2.130.980,94 Kabupaten Kebumen Rp 2.035.890,04 Kabupaten 

Purworejo Rp 2.043.902,33 Kabupaten Wonosobo Rp 2.076.208,98 Kabupaten Magelang Rp 

2.236.776,91 Kabupaten Boyolali Rp 2.155.712,29 Kabupaten Klaten Rp 2.152.322,94 Kabupaten 

Sukoharjo Rp 2.138.247,70 Kabupaten Wonogiri Rp 1.968.448,32 Kabupaten Karanganyar Rp 

2.207.483,64 Kabupaten Sragen Rp 1.969.569,00 Kabupaten Grobogan Rp 2.029.569,04 Kabupaten Blora 

Rp 2.040.080,17 Kabupaten Rembang Rp 2.015.927,08 Kabupaten Pati Rp 2.107.697,44 Kabupaten Kudus 

Rp 2.439.813,98 Kabupaten Jepara Rp 2.272.626,63 Kabupaten Demak Rp 2.680.421,39 Kabupaten 

Semarang Rp 2.480.988,00 Kabupaten Temanggung Rp 2.027.569,32 Kabupaten Kendal Rp 2.508.299,90 

Kabupaten Batang Rp 2.282.025,72 Kabupaten Pekalongan Rp 2.247.345,90 Kabupaten Pemalang Rp 

2.081.783,00 Kabupaten Tegal Rp 2.106.237,58 Kabupaten Brebes Rp 2.018.836,92 Kota Magelang Rp 

2.066.006,64 Kota Surakarta Rp 2.174.169,00 Kota Salatiga Rp 2.284.179,97 Kota Semarang Rp 

3.060.348,78 Kota Pekalongan Rp 2.305.822,66 Kota Tegal Rp 2.145.012,11 Kabupaten Banjarnegara Rp 

1.958.169.69Itulah informasi seputar UMK Jawa Tengah 2023. UMK ditetapkan oleh bupati dan wali kota, 

sementara apabila bupati/wali kota belum memutuskan upah minimum di daerahnya hingga tenggat 

waktu ditetapkan atau nilainya di bawah UMP, maka upah minimum yang berlaku adalah menggunakan 

UMP yang ditetapkan gubernur. 
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Title Daftar Lengkap UMK Jawa Tengah 2023 di 35 

Kabupaten Kota 

Author Redaksi Jagatbisnis.Com 

Media Portalutama.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://portalutama.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota 

Summary portalutama.com- Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah), Ganjar Pranowo, mengumumkan 

upah minimum kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah 2023 ( UMK Jawa Tengah 2023 ). 

Sejauh ini, UMK Jawa Tengah 2023 tertinggi tercatat ada di Kota Semarang yaitu Rp 3,06 juta 

per bulan. Sebaliknya untuk UMK Jawa Tengah 2023 terendah yaitu Kabupaten Banjarnegara 

sebesar Rp 1.958.169. Selain penetapan UMK Jawa Tengah 2023 untuk standar upah 

minimum di tingkat kabupaten dan kota, Ganjar Pranowo juga sebelumnya telah 

menetapkan upah minimum provinsi (UMP), di mana UMP Jawa Tengah 2023 adalah sebesar 

Rp 1.958.296. UMP Jawa Tengah ini naik sebesar 8,01 persen atau sebesar Rp 145. 234 

dibandingkan UPM Jawa Tengah di tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 1.812.935. 

 

portalutama.com - Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah), Ganjar Pranowo, mengumumkan upah 

minimum kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah 2023 ( UMK Jawa Tengah 2023 ). Sejauh ini, UMK Jawa 

Tengah 2023 tertinggi tercatat ada di Kota Semarang yaitu Rp 3,06 juta per bulan. Sebaliknya untuk UMK 

Jawa Tengah 2023 terendah yaitu Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1.958.169. Selain penetapan UMK 

Jawa Tengah 2023 untuk standar upah minimum di tingkat kabupaten dan kota, Ganjar Pranowo juga 

sebelumnya telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP), di mana UMP Jawa Tengah 2023 adalah 

sebesar Rp 1.958.296. UMP Jawa Tengah ini naik sebesar 8,01 persen atau sebesar Rp 145. 234 

dibandingkan UPM Jawa Tengah di tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 1.812.935. Baik UMP maupun 

UMK Jawa Tengah 2023 ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. 

Pekerja atau buruh dengan kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari UMP. Sedangkan 

bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, UMP dan UMK Jawa Tengah 2023 

berpedoman pada struktur dan skala upah. Ganjar Pranowo mengatakan Penetapan UMK ini mendasari 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 

2023. "Penetapan UMK memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota, serta 

nilai alfa," kata Ganjar dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Tengah. Ditambahkan Ganjar, dalam 

perhitungan UMK Jawa Tengah 2023, nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan 

kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu 

yaitu 0,10 sampai dengan 0,30. 
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Title Daftar Lengkap UMK Jawa Tengah 2023 di 35 

Kabupaten Kota 

Author Pt. Viva Media Baru - 

Viva 

Media Tribunwarta.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://tribunwarta.com/bisnis/daftar-lengkap-umk-jateng-2023-di-35-kabupaten-kota 

Summary tribunwarta.com- Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah), Ganjar Pranowo, mengumumkan 

upah minimum kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah 2023 ( UMK Jawa Tengah 2023 ). 

Sejauh ini, UMK Jawa Tengah 2023 tertinggi tercatat ada di Kota Semarang yaitu Rp 3,06 juta 

per bulan. Sebaliknya untuk UMK Jawa Tengah 2023 terendah yaitu Kabupaten Banjarnegara 

sebesar Rp 1.958.169. Selain penetapan UMK Jawa Tengah 2023 untuk standar upah 

minimum di tingkat kabupaten dan kota, Ganjar Pranowo juga sebelumnya telah 

menetapkan upah minimum provinsi (UMP), di mana UMP Jawa Tengah 2023 adalah sebesar 

Rp 1.958.296. UMP Jawa Tengah ini naik sebesar 8,01 persen atau sebesar Rp 145. 234 

dibandingkan UPM Jawa Tengah di tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 1.812.935. 

 

tribunwarta.com - Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah), Ganjar Pranowo, mengumumkan upah 

minimum kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah 2023 ( UMK Jawa Tengah 2023 ). Sejauh ini, UMK Jawa 

Tengah 2023 tertinggi tercatat ada di Kota Semarang yaitu Rp 3,06 juta per bulan. Sebaliknya untuk UMK 

Jawa Tengah 2023 terendah yaitu Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1.958.169. Selain penetapan UMK 

Jawa Tengah 2023 untuk standar upah minimum di tingkat kabupaten dan kota, Ganjar Pranowo juga 

sebelumnya telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP), di mana UMP Jawa Tengah 2023 adalah 

sebesar Rp 1.958.296. UMP Jawa Tengah ini naik sebesar 8,01 persen atau sebesar Rp 145. 234 

dibandingkan UPM Jawa Tengah di tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 1.812.935. Baik UMP maupun 

UMK Jawa Tengah 2023 ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. 

Pekerja atau buruh dengan kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari UMP. Sedangkan 

bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, UMP dan UMK Jawa Tengah 2023 

berpedoman pada struktur dan skala upah. Ganjar Pranowo mengatakan Penetapan UMK ini mendasari 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 

2023. "Penetapan UMK memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota, serta 

nilai alfa," kata Ganjar dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Tengah. Ditambahkan Ganjar, dalam 

perhitungan UMK Jawa Tengah 2023, nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan 

kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu 

yaitu 0,10 sampai dengan 0,30. 
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Title Kemenaker Beri Penghargaan Kepada Perusahaan Binaan Pemkab 

Sergai Pada Ajang OPBP 2022 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/696298/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-

perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022 

Summary "Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Dr. 

Ida Fauziyah Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi kepada perwakilan dari PT. BPR 

Perbaungan Hombar Makmur didampingi Kadis Nakerkop-UM Drs Fajar Simbolon, M.Si di 

Hotel Discovery Ancol, Jakarta (20/12/2022)," kata Kadis Kominfo Sergai Drs H Akmal, AP, 

M.Si di sela kegiatannya saat mendampingi Wabup Sergai menerima Penghargaan dari 

Komisi Informasi Provinsi Sumatra Utara di Medan. Dalam perhelatan itu, Menaker Ida 

Fauziah menyatakan rasa bangga terhadap antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai 

peserta OPBP 2022. Menaker juga menyebut jika peserta OPBP 2022 secara sukarela 

menunjukan data hubungan kerja di perusahaan dalam waktu 2 terakhir yang menunjukkan 

bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan dalam suasana yang kondusif. Di penghujung 

tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kembali menorehkan prestasi. 

 

Di penghujung tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kembali menorehkan 

prestasi. Pasalnya, salah satu perusahaan di bawah binaan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha 

Mikro (Nakerkop-UM) memperoleh penghargaan tingkat nasional pada ajang Penghargaan Olimpiade 

Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 2022."Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Dr. Ida Fauziyah Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

kepada perwakilan dari PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur didampingi Kadis Nakerkop-UM Drs Fajar 

Simbolon, M.Si di Hotel Discovery Ancol, Jakarta (20/12/2022)," kata Kadis Kominfo Sergai Drs H Akmal, 

AP, M.Si di sela kegiatannya saat mendampingi Wabup Sergai menerima Penghargaan dari Komisi 

Informasi Provinsi Sumatra Utara di MedanKadis Kominfo menyebut jika Kemnaker memberikan 

penghargaan teladan itu kepada 9 perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas dengan baik. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, 

menengah, dan besar"Menurut informasi dari Kadis Nakerkop-UM Drs Fajar Simbolon, M.Si, 1 dari 9 

perusahaan yang memperoleh penghargaan adalah PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur yang berlokasi 

di Jl. Serdang No. 173 A Perbaungan. Dengan demikian perusahaan mereka meraih penghargaan pada 

ajang bergengsi yang dihelat selama dua hari yaitu tanggal 19-20 Desember 2022 di Jakarta," kata 

AkmalAkmal melanjutkan, bahwa dibeberapa kesempatan Bupati Sergai H darma Wijaya dan Wabup H 

Adlin Tambunan agar OPD terkait untuk selalu melakukan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Selain itu, ujarnya lagi, tetap melakukan inovasi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sergai yang 

Maju Terus"Secara khusus Pak Bupati juga menyinggung kepada OPD terkait dalam hal ini Dinas 

Nakerkop-UM untuk tetap melakukan pembinaan dan pelayanan kepada Masyarakat pekerja dan 

Perusahaan. Tentunya demi mencapai visi misi Kabupaten Tanah Bertuah negeri BeradatDalam 

perhelatan itu, Menaker Ida Fauziah menyatakan rasa bangga terhadap antusiasme perusahaan yang 

mendaftar sebagai peserta OPBP 2022. " Diakui jika dalam kurun 2 tahun terakhir, hubungan industrial 

ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat luar biasa akibat pandemi Covid-19," 
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terangnyaMenaker juga menyebut jika peserta OPBP 2022 secara sukarela menunjukan data hubungan 

kerja di perusahaan dalam waktu 2 terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan kerja 

berjalan dalam suasana yang kondusif. Selain itu, perusahaan peserta OPBP 2022 juga berinisiatif untuk 

menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan masing-masing" Penerapan 

struktur dan skala upah di perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur 

dan skala upah merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial 

dari 9 lompatan yang dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan Industrial," 

imbuhnya sembari berharap melalui pemberian penghargaaan perusahaan teladan tersebut menjadi 

prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing dalam penerapan sistem pengupahan berbasis 

produktivitasSelain PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur Teladan 2, terdapat 8 perusahaan lainnya 

yaitu; PT Infomax Nusantara, PT. Pilar Rekayasa Mandiri, PT. Homeware International Indonesia, PT. Excel 

Mandiri Inovasi, PT. SI Indonesia, PT. Perkebunan Nusantara III, LPP Agro, RS Panti Rapih. 
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Title Lowongan Kerja PT Labtech Penta Internasional, Cek Syarat 

Dan Cara Daftarnya 

Author Eko Adhi 

Wibowo 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315996648/lowongan-kerja-pt-

labtech-penta-internasional-cek-syarat-dan-cara-daftarnya 

Summary Cek info loker PT Labtech Penta Internasional dimana membuka lowongan kerja. PT Labtech 

Penta Internasional membuka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia. 

Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja yang dibuka PT Labtech Penta 

Internasional. Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau 

lowongan kerja yang tersedia di PT Labtech Penta Internasional. 

 

 Cek info loker PT Labtech Penta Internasional dimana membuka lowongan kerja. PT Labtech Penta 

Internasional membuka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia. Berikut persyaratan dan 

cara daftar loker atau lowongan kerja yang dibuka PT Labtech Penta Internasional. Melalui Instagram 

resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja yang tersedia di PT Labtech Penta 

Internasional. "PT Labtech Penta Internasional membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi 

yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram resminya. Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar 

loker atau lowongan kerja di PT Labtech Penta Internasional : Unity Programmer Kualifikasi : -Laki-

laki/Perempuan, usia maksimal 40 tahun -Pendidikan minimal D3 Pemrograman Perangkat Lunak -

Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik -Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik 

dalam unity 3D -Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan -Memiliki pemikiran analitis yang 

baik -Mampu bekerja di bawah tekanan -Dapat bekerja secara individu maupun tim. Deskripsi pekerjaan 

: 1.Membuat dan memelihara pemrograman game klien 2.Mengembangkan fungsi untuk fitur game, 

koneksi klien ke server 3.Menuliskan draft konsep game yang akan dikembangkan. Cara Mendaftar Bagi 

yang tertarik untuk mendaftar loker atau lowongan kerja PT Labtech Penta Internasional, kunjungi 

website Demikian persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja di PT Labtech Penta 

Internasional. 
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Title Permintaan Ekspor Menurun, 800 Ribu Pekerja Kena PHK per 

Oktober 

Author nv 

Media Nusabali Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.nusabali.com/berita/132126/permintaan-ekspor-menurun-800-ribu-pekerja-

kena-phk-per-oktober 

Summary Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta W Kamdani menyebut 800 ribu 

pekerja di industri padat karya kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan data 

BPJS Ketenagakerjaan per Oktober 20. Menurutnya, penyebab PHK massal ini adalah 

penurunan permintaan ekspor yang terjadi di industri padat karya. "Kalau (pabrik) sepatu 

sudah kasih angka-angkanya persis, turun sampai hampir 40 persen lebih, PHK-nya sudah 

terjadi. Kalau dikatakan PHK belum terjadi, lihat saja data BPJS deh, BPJS mengatakan sampai 

Oktober aja sudah 800 ribu lebih," kata Shinta di Jakarta Pusat, seperti dilansir 

CNNIndonesia.co, Selasa (20/12). 

 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta W Kamdani menyebut 800 ribu pekerja di 

industri padat karya kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per 

Oktober 20Menurutnya, penyebab PHK massal ini adalah penurunan permintaan ekspor yang terjadi di 

industri padat karya. "Kalau (pabrik) sepatu sudah kasih angka-angkanya persis, turun sampai hampir 40 

persen lebih, PHK-nya sudah terjadi. Kalau dikatakan PHK belum terjadi, lihat saja data BPJS deh, BPJS 

mengatakan sampai Oktober aja sudah 800 ribu lebih," kata Shinta di Jakarta Pusat, seperti dilansir 

CNNIndonesia.co, Selasa (20/12).Selain pabrik sepatu, PHK ini juga terjadi di industri mebel dan tekstil. 

Shinta menilai dengan ketidakpastian kondisi perekonomian, pemerintah juga mesti bersiap dengan PHK 

massal yang akan terjadi."Belum lagi kemarin industri tekstil komplain dengan adanya Permenaker 18 itu 

lho yang (soal) pengupahan, katanya kita sudah jatuh nih, ditimpa tangga pula," ucapnya.Shinta 

menegaskan pemerintah perlu mengambil peran untuk mencegah industri padat karya berimbas lebih 

dalam lagi."Basically, sudah sulit makin sulit lagi, dengan adanya perubahan formula (pengupahan) itu 

menjadi lebih tinggi lagi," tegas Shinta.Menurut Shinta, jika saat ini saja industri padat karya sudah 

melakukan PHK terhadap ratusan ribu orang, kondisi yang terjadi tahun depan akan lebih buruk.Proyeksi 

itu berdasarkan hasil survei terkait penurunan permintaan yang dialami pabrik sepatu tahun 

depan."Demand produk ekspor itu kan keluarnya sekarang. Jadi kalau mereka mau jualan, mereka sudah 

dikasih tahu tahun depan kira-kira order-nya berapa, dari situ datanya," papar Shinta. 
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Title HUT ke-45, BPJAMSOSTEK Kenalkan Wajah dan Fitur Layanan 

Baru 

Author Media Digital 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://finansial.bisnis.com/read/20221221/215/1610943/hut-ke-45-bpjamsostek-

kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru 

Summary Mempertegas apa yang disampaikan Roswita, Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK mengatakan, peringatan HUT ke 45 tahun ini disambut pihaknya dengan 

semangat patriotisme yang pantang menyerah dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan 

visi mulia BPJAMSOSTEK, yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang 

terpercaya, berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Direktur 

Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia menyampaikan wajah baru yang diperkenalkan 

malam ini antara lain perubahan desain kantor cabang layanan yang semakin fresh, hangat, 

dan mengusung konsep green design. Fitur-fitur terbaru ini merupakan komitmen kami 

untuk menjadikan JMO sebagai one access to digital ecosystem, untuk memberikan layanan 

yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih lengkap," tambahnya. Semangat patriotisme 

tersebut juga tersirat ke dalam tema besar HUT BPJAMSOSTEK yaitu "Satukan Semangat, 

Sejahterakan Pekerja". 

 

 

 

 BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang saat ini genap berusia 45 tahun meluncurkan wajah baru 

pelayanannya kepada seluruh pekerja Indonesia. Peluncuran wajah baru layanan itu dilakukan pada acara 

jamuan makan malam peringatan HUT yang dihadiri seluruh stakeholders baik dari pemerintah, serikat 

pekerja/ buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja hingga perwakilan peserta.Direktur 

Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia menyampaikan wajah baru yang diperkenalkan malam ini 

antara lain perubahan desain kantor cabang layanan yang semakin fresh, hangat, dan mengusung konsep 

green design. Kemudian Jamsostek Mobile (JMO) dengan fitur unggulan baru yang berfokus pada 

finansial dan kesejahteraan pekerja, dan juga penggunaan seragam baru dengan tema Anaka Prathama 

yang dalam bahasa sansekerta berarti kesuksesan dan penuh semangat dalam melayani."Kami 

mengucapkan terima kasih kepada seluruh Peserta dan Stakeholder atas kepercayaan, dukungan dan 

kerja samanya dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia. Hadir juga malam ini mendukung 
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kegiatan ini Ibu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam 

upaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat bagi pekerja dengan memastikan janji 

layanan terlaksana dengan sempurna," ucap Roswita.Lebih jauh Roswita menjelaskan pihaknya 

mengupayakan pelayanan yang maksimal melalui proses layanan yang lebih mudah dan ringkas, 

kemudahan akses layanan melalui kanal fisik dan digital, solutif menangani keluhan dan lebih 

informatif."JMO akan ada fitur perumahan pekerja yang diperuntukan bagi pekerja yang membutuhkan 

fasilitas pembiayaan perumahan, fitur alternatif penyediaan pinjaman konsumtif kepada peserta, selain 

itu ada juga fitur promo, fitur streaming, fitur e-wallet, fitur top-up dan tagihan. Fitur-fitur terbaru ini 

merupakan komitmen kami untuk menjadikan JMO sebagai one access to digital ecosystem, untuk 

memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih lengkap," tambahnya.Sepanjang tahun 

2022 BPJAMSOSTEK juga berkolaborasi dengan stakeholders untuk memberikan pelayanan publik, di 

antaranya bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan implementasi program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, penyederhanaan regulasi program Jaminan Hari Tua (JHT), perlindungan bagi PMI 

di luar negeri, bersama Pemerintah Daerah memberikan santunan kepada pekerja yang mengalami risiko 

kerja di wilayahnya masing-masing untuk menunjukan peran negara melindungi pekerja.Mempertegas 

apa yang disampaikan Roswita, Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama BPJAMSOSTEK mengatakan, 

peringatan HUT ke 45 tahun ini disambut pihaknya dengan semangat patriotisme yang pantang 

menyerah dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan visi mulia BPJAMSOSTEK, yaitu mewujudkan 

jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh pekerja 

Indonesia. Semangat patriotisme tersebut juga tersirat ke dalam tema besar HUT BPJAMSOSTEK yaitu 

"Satukan Semangat, Sejahterakan Pekerja"."Tahun ini kami telah melakukan beberapa inisiatif dan juga 

mendapat torehan positif atas kinerja yang dilakukan seluruh insan BPJAMSOSTEK, dari sisi kepesertaan, 

tahun ini rekor tertinggi penambahan peserta selama 1 tahun yaitu meningkat 5 juta lebih pekerja, posisi 

saat ini pekerja terlindungi 35 juta, kami akan upayakan terus melalui kampanye "Kerja Keras Bebas 

Cemas", sedangkan dari sisi tata kelola kita juga mendapatkan 5 international recognition dari ISSA, ini 

merupakan yg terbanyak di Asia, yang menunjukkan praktik yang kami lakukan sudah sejalan dengan 

global best practices serta mulai dipandang di level internasional," jelas Anggoro.Menutup kegiatan 

tersebut, dirinya mengatakan pencapaian-pencapaian tersebut tidak lepas dari peran aktif, sinergi dan 

kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder BPJAMSOSTEK."Harapannya, seluruh ekosistem jaminan 

sosial ketenagakerjaan yang baik ini terus kita jaga, seluruh stakeholder selalu bersatu, bersinergi dan 

bergerak bersama dalam misi mulia untuk perlindungan dan kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia. 

Mari Satukan Semangat, Sejahterakan Pekerja!," pungkas Anggoro. 
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Title Pencairan BSU 2022 Diperpanjang! Buruan Simak Cara Cairkan 

Bantuan Rp600. 000 di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095996608/pencairan-bsu-2022-

diperpanjang-buruan-simak-cara-cairkan-bantuan-rp600000-di-kantor-pos 

Summary Informasi mengenai pencairan BSU 2022 yang diperpanjang hingga tanggal 27 Desember, 

serta cara mencairkan dana bantuan senilai Rp600. 000 di Kantor Pos, bisa Anda simak 

selengkapnya dalam isi artikel ini. Namun, bagi pekerja atau buruh di wilayah Aceh dan 

sekitarnya yang tidak memiliki rekening bank Himbara, jangan khawatir, Anda dapat 

mencairkan dana BSU 2022 melalui bank Syariah Indonesia, atau melalui Kantor Pos 

terdekat. Berikut adalah mekanisme dan cara mencairkan dana BSU 2022 melalui Kantor 

Pos, dengan hanya membutuhkan HP dan KTP saja:. 1. Penerima BSU 2022 datang ke Kantor 

Pos terdekat. 

 

Informasi mengenai pencairan BSU 2022 yang diperpanjang hingga tanggal 27 Desember, serta cara 

mencairkan dana bantuan senilai Rp600. 000 di Kantor Pos, bisa Anda simak selengkapnya dalam isi 

artikel ini.Melalui media sosialnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi telah 

mengumumkan perpanjangan masa pencairan dana bantuan BSU 2022 hingga tanggal 27 Desember, 

yang sebelumnya tanggal 20 Desember merupakan tanggal terakhir pencairan bansos tersebut.Dikutip 

Pikiranrakyat-Depok.com dari Instagram @kemnaker, sudah ada sekitar 11.959.564 pekerja atau buruh 

di Indonesia yang telah mencairkan dana BSU 2022 per tanggal 16 Desember kemarin.Pada awal 

penyaluran dana BSU 2022, Kemnaker mengklaim bakal ada sekitar 16 juta atau lebih para pekerja 

maupun buruh yang bisa mendapatkan manfaat dari program BSU 2022.Sebagai informasi, penyaluran 

program BSU 2022 dari pemerintah yang bekerjasama dengan Kemnaker, memiliki tujuan untuk 

meringankan beban biaya bulanan masyarakat, serta untuk menekan dampak inflasi tahun 2022 dan 

resesi di tahun 2023.Untuk mendapatkan manfaat program BSU 2022, tentunya para pekerja atau buruh 

juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, demi mengurangi tingkat salah 

sasaran penerima BSU 2022.Beberapa persyaratan untuk menjadi penerima BSU 2022, yakni para pekerja 

atau buruh harus memiliki gaji di bawah atau setara dengan Rp3,5 juta per bulannya, dan tidak menerima 

program bansos lainnya dari pemerintah.Sementara itu, ada beberapa persyaratan lain yang juga wajib 

dipenuhi untuk menjadi penerima program BSU 2022, yang mana pemerintah menyalurkan dana 

bantuan senilai Rp600.000.Bagi masyarakat yang belum mengetahuinya, Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 senilai Rp600. 000 hanya bisa dicairkan sekali, dan apabila telah menerimanya pada tahapan 

sebelumnya, maka Anda tidak bisa mencairkan bansos tersebut pada tahapan berikutnya.Kemnaker juga 

telah menginformasikan, bahwa para pekerja atau buruh dapat mencairkan dana BSU 2022 senilai Rp600. 

000 dari Kemnaker melalui bank Himbara, seperti BTN, BNI, BRI, dan Mandiri.Namun, bagi pekerja atau 

buruh di wilayah Aceh dan sekitarnya yang tidak memiliki rekening bank Himbara, jangan khawatir, Anda 

dapat mencairkan dana BSU 2022 melalui bank Syariah Indonesia, atau melalui Kantor Pos 

terdekat.Berikut adalah mekanisme dan cara mencairkan dana BSU 2022 melalui Kantor Pos, dengan 

hanya membutuhkan HP dan KTP saja:1.  
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Title 3 Kepala Daerah dan 6 Perusahaan di Aceh mendapat Penghargaan 

Siddhakarya dari Kemnaker RI 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/3-kepala-daerah-dan-6-perusahaan-di-

aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh melaksanakan Malam 

Anugerah Penghargaan Siddhakarya Provinsi Aceh Tahun 2022. Kadisnakermobduk Aceh, 

Akmil Husen, melalui Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, Qifti Reza 

Kesuma, dalam laporannya mengatakan bahwa anugerah penghargaan Siddhakarya 

dilaksanakan rutin setiap 2 tahun sekali, yaitu pada tahun genap di tingkat provinsi, dimana 

nantinya perusahaan yang mendapatkan penghargaan pada tingkat provinsi akan 

diikutsertakan dan bersaing pada tingkat nasional untuk mendapatkan penghargaan 

PARAMAKARYA. Dalam Surat Keputusan Gubernur yang dibacakan oleh Veraningsih, S. TP 

selaku Kasi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas, penerima Penghargaan 

SIDDHAKARYA pada Tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) perusahaan di Wilayah Aceh. Consist 

Product (Kab. Aceh Besar), Lady's Fashion and Creative (Kab. Bireuen) dan PT. Yakin Bersama 

Jaya (Minyeuk Pret- Kota Banda Aceh). 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh melaksanakan Malam Anugerah 

Penghargaan Siddhakarya Provinsi Aceh Tahun 2022. Penghargaan Siddhakarya merupakan wujud 

komitmen Pemerintah Provinsi dalam upaya meningkatkan produktivitas daerah yang 

berkesinambungan, karena produktivitas merupakan salah satu indikator penting untuk melihat keadaan 

perekonomian suatu daerah.Kadisnakermobduk Aceh, Akmil Husen, melalui Kabid Pelatihan Kerja dan 

Penempatan Tenaga Kerja, Qifti Reza Kesuma, dalam laporannya mengatakan bahwa anugerah 

penghargaan Siddhakarya dilaksanakan rutin setiap 2 tahun sekali, yaitu pada tahun genap di tingkat 

provinsi, dimana nantinya perusahaan yang mendapatkan penghargaan pada tingkat provinsi akan 

diikutsertakan dan bersaing pada tingkat nasional untuk mendapatkan penghargaan 

PARAMAKARYA."Mekanisme pelaksanaan kegiatan penganugerahan Siddhakarya tahun 2022 dilakukan 

melalui kegiatan pengukuran penerapan Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas (SIMPPRO) di 

perusahaan," papar Qifti dalam keterangannya, Selasa (20/12/2022).Dalam Surat Keputusan Gubernur 

yang dibacakan oleh Veraningsih, S. TP selaku Kasi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas, penerima 

Penghargaan SIDDHAKARYA pada Tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) perusahaan di Wilayah Aceh.Untuk 

Kategori Perusahaan Unggul yaitu CV. Consist Product (Kab. Aceh Besar), Lady's Fashion and Creative 

(Kab. Bireuen) dan PT. Yakin Bersama Jaya (Minyeuk Pret - Kota Banda Aceh). Sedangkan untuk Kategori 

Perusahaan Berkembang diraih oleh PT. Yakin Pasific Tuna (Kota Banda Aceh), PT. Rumoh Ummi Foodista 

(Kota Banda Aceh) dan PT. Bitata Food Indonesia (Kota Banda Aceh).Drs. Aris Wahyudi, M.Si selaku Staf 

Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan Kemnaker RI dalam sambutannya mengatakan bahwa 

ketenagakerjaan merupakan sektor yang paling terdampak terhadap perubahan industri 4.0."Digitalisasi 

pada setiap sudut pekerjaan membuat banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kewajiban kita 

bersama untuk melakukan sinergi dan kolaborasi agar kesempatan kerja tetap terbuka. Tugas kita ada 2 

yaitu yang belum kerja bisa dapat pekerjaan dan yang sudah bekerja agar tetap bekerja dan hidup layak," 
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kata Aris yang juga pada kesempatan tersebut mewakili Direktur Bina Peningkatan Produktivitas, Ditjen 

Bina Lavotas, Kemnaker R.I.Balai Latihan Kerja (BLK) dulu hanya melatih hard skill, tetapi saat ini sudah 

inklusi terhadap peningkatan produktivitas dan menjadi BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas)" 

lanjut Aris.Pj. Gubernur Aceh, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Dr. M. 

Jafar, SH, M. Hum mengatakan perusahaan yang mendapatkan penghargaan patut berbangga karena 

terpilih dari sejumlah perusahaan di seluruh Aceh, dan dapat mengikuti proses seleksi ini sampai 

akhir."Harapan saya agar Bapak Ibu pemilik perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan 

produktivitasnya agar lebih maju," ujar Jafar.Kegiatan Anugerah Penghargaan Siddhakarya ini tidak hanya 

diberikan kepada perusahaan terpilih, tetapi juga diberikan kepada Bupati atau Walikota yang telah 

berperan serta dalam membina dan memberdayakan perusahaan- perusahaan tersebut, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut muncul ke permukaan 

sebagai perusahaan yang mampu menerapakan Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas. Ketiga 

Kepala Daerah penerima penghargaan Siddhakarya tersebut adalah Pj. Bupati Aceh Besar, Pj Bupati 

Bireuen dan Pj Walikota Banda Aceh. 
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Title Kemnaker-IDKI-ASEAN OSHNET Luncurkan Pedoman Konsultasi 

Pencegahan HIV-AIDS 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785996912/kemnaker-idki-asean-

oshnet-luncurkan-pedoman-konsultasi-pencegahan-hiv-aids 

Summary Bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) dan dukungan 

ASEAN Development Fund (ADF) serta ASEAN Secretariat (ASEC), Kementerian 

Ketenagakerjaan selaku Coutry Coordinator Project ASEAN Guidelines on HIV Counselling 

and Testing at Workplace meluncurkan pedoman atau panduan konseling dan tes HIV-AIDS 

di Tempat Kerja. "Dengan adanya panduan ini, diharapkan dapat digunakan sebagai 

pedoman bersama negara Anggota ASEAN dalam melakukan konseling dan tes HIV di tempat 

kerja dengan memperhatikan kebijakan dan kekhususan karakteristik dari masing-masing 

ASEAN Member State (AMS) dalam penanggulangan HIV-AIDS, " ujar Dirjen Binwasnaker dan 

K3, Haiyani Rumondang dalam sambutannya secara hybird di Jakarta, Rabu (14/12/2022). 

Menurut Haiyani, permasalahan HIV-AIDS masih menjadi tantangan dalam pembangunan, 

masalah sosial dan ketenagakerjaan bagi negara Indonesia dan negara Anggota ASEAN. 

Sehingga dengan diluncurkannya pedoman konseling dan tes HIV di tempat kerja, negara-

negara ASEAN diharapkan dapat mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan dan 

pengendalian HIV secara lebih efektif. 

 

Bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) dan dukungan ASEAN 

Development Fund (ADF) serta ASEAN Secretariat (ASEC), Kementerian Ketenagakerjaan selaku Coutry 

Coordinator Project ASEAN Guidelines on HIV Counselling and Testing at Workplace meluncurkan 

pedoman atau panduan konseling dan tes HIV-AIDS di Tempat Kerja."Dengan adanya panduan ini, 

diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bersama negara Anggota ASEAN dalam melakukan 

konseling dan tes HIV di tempat kerja dengan memperhatikan kebijakan dan kekhususan karakteristik 

dari masing-masing ASEAN Member State (AMS) dalam penanggulangan HIV-AIDS, " ujar Dirjen 

Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang dalam sambutannya secara hybird di Jakarta, Rabu 

(14/12/2022).Menurut Haiyani, permasalahan HIV-AIDS masih menjadi tantangan dalam pembangunan, 

masalah sosial dan ketenagakerjaan bagi negara Indonesia dan negara Anggota ASEAN. Sehingga dengan 

diluncurkannya pedoman konseling dan tes HIV di tempat kerja, negara-negara ASEAN diharapkan dapat 

mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian HIV secara lebih 

efektif."Terutama melalui program konseling dan tes HIV di tempat kerja, sehingga perlindungan 

kesehatan dan produktivitas tenaga kerja semakin baik serta berkontribusi terhadap penurunan 

prevalensi HIV pada usia produktif, " katanya.Penyusunan pedoman konseling dan tes HIV-AIDS di tempat 

kerja, dapat terlaksana dengan baik melalui vocal point ASEAN OSHNET masing-masing negara, dan 

pembahasan secara bersama ASEAN Member State (AMS) pada workshop pada bulan Juni dan November 

2021 dan diadopsi pada pertemuan tingkat Menteri Ketenagakerjaan ASEAN November 2022 lalu. 
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Title Menaker Dorong Pengupahan Berbasis Produktivitas Author _noname 

Media Kbr Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://kbr.id/nasional/12-2022/menaker-dorong-pengupahan-berbasis-

produktivitas/110492.html 

Summary Jadi secara konseptual upaya perbaikan pengupahan harus menyentuh dan dikaitkan dengan 

peningkatan kualitas tenaga kerja kita," ucap Menteri Ida dalam Olimpiade Pengupahan 

Berbasis Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, (20/12/22). Keyakinan ini 

datang dari antusiasme yang tinggi dari perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam 

Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mendorong perusahaan memberikan upah kepada 

buruh secara lebih berkeadilan ke depan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah 

menekankan bahwa penetapan upah berbasis produktivitas dapat menjadi titik temu antara 

perusahaan dan buruh, yang berbeda pandangan mengenai ketentuan upah minimum dari 

pemerintah. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mendorong perusahaan memberikan upah kepada 

buruh secara lebih berkeadilan ke depan.Terutama dengan sistem pengupahan berbasis produktivitas, 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja."Dalam menentukan besaran upah di 

perusahaan, juga harus mempertimbangkan beberapa aspek. Aspek yang pertama, kewajiban yang 

diamanatkan peraturan perundang-undangan, pencapaian produktivitas dan kemampuan tenaga kerja 

yang dibutuhkan. Jadi secara konseptual upaya perbaikan pengupahan harus menyentuh dan dikaitkan 

dengan peningkatan kualitas tenaga kerja kita," ucap Menteri Ida dalam Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, (20/12/22).Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziah menekankan bahwa penetapan upah berbasis produktivitas dapat menjadi titik temu antara 

perusahaan dan buruh, yang berbeda pandangan mengenai ketentuan upah minimum dari 

pemerintah."Rata-rata masih banyak yang menjadikan upah minimum itu menjadi standar upah yang 

berlaku di perusahaan. Memang di satu sisi, perusahaan beranggapan bahwa dengan memberlakukan 

upah minimum di perusahaan telah memenuhi perintah dari pemerintah. Di sisi lain, pekerja atau buruh 

menginginkan agar pemberlakuan upah minimum dapat mensejahterakan pekerja atau buruh dan 
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keluarganya," jelasnya.Ragam Tanggapan Pekerja soal Kenaikan UMP DPR Desak Menaker Tindak Tegas 

Perusahaan Pelanggar Aturan Bayar THRMenteri Ida optimistis penetapan upah berbasis produktivitas 

dapat lebih banyak diterapkan oleh perusahaan di masa depan. Keyakinan ini datang dari antusiasme 

yang tinggi dari perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI."Yang luar biasanya lagi, karena para peserta ini 

mendaftarkan diri dengan sukarela sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk bisa segera 

menerapkan penetapan sistem upah berbasis komoditas," katanya.Pada acara ini, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penghargaan teladan kepada sembilan perusahaan yang telah 

menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. Perusahaan-perusahaan tersebut 

terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, dan besar."Dengan kerendahan hati, saya berharap, Bu 

Dirjen, jadikan sembilan perusahaan ini sebagai duta pengupahan berbasis produktivitas. Jangan maju 

sendiri perusahaannya, majulah bersama perusahaan lain. Sisihkan waktu untuk menyampaikan, 

mensosialisasikan, mengedukasi perusahaan lain," pintanya. 
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Title Intip Hasil FGD Pelatihan Digital Marketing Batch 4 BBPVP 

Makassar 

Author _noname 

Media Matakita Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://matakita.co/2022/12/21/intip-hasil-fgd-pelatihan-digital-marketing-batch-4-bbpvp-

makassar 

Summary Sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas tersebut, BBPVP Makassar berperan untuk 

melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, dan kerjasama kelembagaan dengan 

para pemangku kepentingan dari instansi dan industri. Balai Besar Pengembangan Vokasi 

dan Produktivitas Makassar (BBPVP) adalah salah satu penyelenggara pelatihan kerja di 

bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang memiliki tugas untuk menciptakan tenaga kerja 

kompeten. Penyelenggaran pelatihan yang berlangsung selama 2 hari ini yang dipandu oleh 

Seftian Chow, telah membahas penerapan Digital Marketing terkait seberapa besar 

pengaruh Influencer terhadap brand di kota Makassar serta menyimpulkan 3 Top Influencer 

yang mempengaruhi 3 Top Brand Makassar. Seftian Chow selaku instruktur menyampaikan 

"dalam menjalankan kegiatan simulasi FGD memiliki harapan yang besar agar peserta dapat 

menyampaikan pendapatnya terhadap fenomena yang terjadi di kota Makassar dan menjadi 

calon pekerja professional yang lebih speakup terhadap dunia kerja yang terus berkembang 

saat ini." 

 

Balai Besar Pengembangan Vokasi dan Produktivitas Makassar (BBPVP) adalah salah satu penyelenggara 

pelatihan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang memiliki tugas untuk menciptakan tenaga kerja kompeten. 

Sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas tersebut, BBPVP Makassar berperan untuk melaksanakan 

pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, dan kerjasama kelembagaan dengan para pemangku kepentingan 

dari instansi dan industri.Pelatihan berlangsung selama 5 hari dimulai dari hari Senin, 19 Desember 2022 

sampai Jumat, 23 Desember 2022. Penyelenggaran pelatihan yang berlangsung selama 2 hari ini yang 

dipandu oleh Seftian Chow, telah membahas penerapan Digital Marketing terkait seberapa besar 

pengaruh Influencer terhadap brand di kota Makassar serta menyimpulkan 3 Top Influencer yang 

mempengaruhi 3 Top Brand Makassar.Seftian Chow selaku instruktur menyampaikan "dalam 

menjalankan kegiatan simulasi FGD memiliki harapan yang besar agar peserta dapat menyampaikan 

pendapatnya terhadap fenomena yang terjadi di kota Makassar dan menjadi calon pekerja professional 

yang lebih speakup terhadap dunia kerja yang terus berkembang saat ini."Berdasarkan hasil diskusi 

peserta pelatihan, berikut 3 Top Influencer dan 3 Top Brand Makassar yang ditinjau dari jumlah followers 

dan viewers Reels Instagram. Posisi yang menempati urutan ketiga untuk kategori Influencer ialah Halifa 

Intania (@halifaintania) dengan jumlah followers 122RB dan jumlah viewers terbanyak di Reels Instagram 

sebanyak 3,4JT viewers. Selanjutnya, diposisi kedua ialah Anggu Batary (@anggubatary) dengan jumlah 

followers 310RB dan viewers terbanyak di Reels Instagram sebanyak 1,9JT viewers. Dan posisi pertama 

ditempati oleh Tumming Abu (@tumming_abu) dengan jumlah followers 819RB dan viewers terbanyak 

di Reels Instagram sebanyak 1,5JT viewers.Kemudian, untuk 3 Top Brand di kota Makassar yang ditinjau 

dari pengelolaan sosial media Instagram berdasarkan jumlah followers dan viewers Reels Instagram. 
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Berikut Posisi yang menempati urutan ketiga ialah Aminda Id (@aminda.id) dengan jumlah followers 

74,6RB dan jumlah viewers terbanyak di Reels Instagram sebanyak 109RB viewers. Selanjutnya, diposisi 

kedua ialah Queen Fruits (@queen.fruits) dengan jumlah followers 89,4RB dan viewers terbanyak di Reels 

Instagram sebanyak 108RB viewers. Dan posisi pertama ditempati oleh Missy Shop (@missyshop.official) 

dengan jumlah followers 549RB dan viewers terbanyak di Reels Instagram sebanyak 172RB 

viewers.Dengan adanya FGD dalam pelatihan ini diharapkan peserta mampu melahirkan Brand atau 

menjadi Influencer terbaik dikotanya karena dalam FGD tersebut dibahas apa faktor-faktor yang 

menyebabkan Brand tersebut followersnya bertambah dan postingan mereka menghasilkan banyak 

viewers. Hasil FGD ini adalah modal bagi calon pekerja untuk masuk didunia kerja yang mana ini adalah 

tujuan dari BBPVP untuk menyiapkan tenaga kerja yang handal dan siap kerja.Citizen Report : Nur 

Israwati 
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Title Intip Hasil FGD Pelatihan Digital Marketing Batch 4 BBPVP 

Makassar 

Author Siberia Indonesia 

Media Sulsel.siberia.co.id Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://sulsel.siberia.co.id/intip-hasil-fgd-pelatihan-digital-marketing-batch-4-bbpvp-

makassar 

Summary Sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas tersebut, BBPVP Makassar berperan untuk 

melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, dan kerjasama kelembagaan dengan 

para pemangku kepentingan dari instansi dan industri.. Balai Besar Pengembangan Vokasi 

dan Produktivitas Makassar (BBPVP) adalah salah satu penyelenggara pelatihan kerja di 

bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang memiliki tugas untuk menciptakan tenaga kerja 

kompeten. Penyelenggaraan pelatihan yang berlangsung selama 2 hari ini dipandu oleh 

Seftian Chow, telah membahas penerapan Digital Marketing terkait seberapa besar 

pengaruh Influencer terhadap brand di kota Makassar serta menyimpulkan 3 Top Influencer 

yang mempengaruhi 3 Top Brand Makassar. Seftian Chow selaku instruktur menyampaikan, 

dalam menjalankan kegiatan simulasi FGD memiliki harapan yang besar agar peserta dapat 

menyampaikan pendapatnya terhadap fenomena yang terjadi di kota Makassar dan menjadi 

calon pekerja professional yang lebih speakup terhadap dunia kerja yang terus berkembang 

saat ini.. 

 

 Balai Besar Pengembangan Vokasi dan Produktivitas Makassar (BBPVP) adalah salah satu penyelenggara 

pelatihan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang memiliki tugas untuk menciptakan tenaga kerja kompeten. 

Sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas tersebut, BBPVP Makassar berperan untuk melaksanakan 

pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, dan kerjasama kelembagaan dengan para pemangku kepentingan 

dari instansi dan industri. Pelatihan berlangsung selama 5 hari dimulai dari hari Senin, 19 Desember 2022 

sampai Jumat, 23 Desember 2022. Penyelenggaraan pelatihan yang berlangsung selama 2 hari ini 

dipandu oleh Seftian Chow, telah membahas penerapan Digital Marketing terkait seberapa besar 

pengaruh Influencer terhadap brand di kota Makassar serta menyimpulkan 3 Top Influencer yang 

mempengaruhi 3 Top Brand Makassar. Seftian Chow selaku instruktur menyampaikan, dalam 

menjalankan kegiatan simulasi FGD memiliki harapan yang besar agar peserta dapat menyampaikan 

pendapatnya terhadap fenomena yang terjadi di kota Makassar dan menjadi calon pekerja professional 

yang lebih speakup terhadap dunia kerja yang terus berkembang saat ini. Berdasarkan hasil diskusi 

peserta pelatihan, berikut 3 Top Influencer dan 3 Top Brand Makassar yang ditinjau dari jumlah followers 

dan viewers Reels Instagram. Posisi yang menempati urutan ketiga untuk kategori Influencer ialah Halifa 

Intania (@halifaintania) dengan jumlah followers 122RB dan jumlah viewers terbanyak di Reels Instagram 

sebanyak 3, 4JT viewers. Selanjutnya, diposisi kedua ialah Anggu Batary (@anggubatary) dengan jumlah 

followers 310RB dan viewers terbanyak di Reels Instagram sebanyak 1, 9JT viewers. Dan posisi pertama 

ditempati oleh Tumming Abu (@tumming_abu) dengan jumlah followers 819RB dan viewers terbanyak 

di Reels Instagram sebanyak 1, 5JT viewers.  
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Title Pencairan BSU 2022 Diperpanjang Sampai 27 Desember, Ini Cara 

Pengambilannya 

Author Vera Farida 

Media Tauberita.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-27-desember-ini-

cara-pengambilannya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang batas waktu pencairan bantuan 

subsidi upah atau BSU 2022 sampai dengan 27 Desember 2022 dari sebelumnya 20 

Desember 2022. Melalui akun Instagram resminya, Kemnaker mengimbau agar para 

penerima BSU 2022 yang belum mengambil haknya untuk segera melakukan pencairan dana 

di kantor Pos terdekat. Adapun untuk pencairan dana BSU 2022 dapat dilakukan dengan 

menunjukkan kode QR pada aplikasi Pospay dan membawa KTP atau kartu identitas untuk 

ditunjukkan kepada petugas kantor Pos. Untuk mendapatkan kode QR di aplikasi Pospay, 

penerima BSU 2022 dapat mengikuti langkah-langkah berikut:. 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang batas waktu pencairan bantuan subsidi 

upah atau BSU 2022 sampai dengan 27 Desember 2022 dari sebelumnya 20 Desember 2022.Melalui akun 

Instagram resminya, Kemnaker mengimbau agar para penerima BSU 2022 yang belum mengambil haknya 

untuk segera melakukan pencairan dana di kantor Pos terdekat."Batas Waktu Pencairan #BSU2022 

Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 lho. Yuk segera cek melalui aplikasi Pospay 

@posindonesia.ig setelah itu segera cairkan di kantor Pos terdekat," tulis akun Instagram @Kemnaker, 

Selasa (20/12/2022).Adapun untuk pencairan dana BSU 2022 dapat dilakukan dengan menunjukkan kode 

QR pada aplikasi Pospay dan membawa KTP atau kartu identitas untuk ditunjukkan kepada petugas 

kantor Pos.Untuk mendapatkan kode QR di aplikasi Pospay, penerima BSU 2022 dapat mengikuti 

langkah-langkah berikut:Unduh dan install aplikasi Pospay dari PalyStore atau App Store.Buka aplikasi 

Pospay.Lakukan registrasi akun dengan membuat username, password, dan membuat PIN.Setelah buat 

akun, login akun dengan mengklik tombol "i" berwarna merah lalu pilih logo Kemnaker.Pilih opsi BSU 

Kemnaker 1 pada menu Jenis Bantuan.Klik Ambil Foto Sekarang untuk memfoto e-KTP hingga 

sukses.Lengkapi data pribadi dan pastikan data yang diisi sudah benar, lalu klik Lanjutkan.Halaman layar 

aplikasi Pospay akan menampilkan status penerima BSU 2022.Jika memenuhi persyaratan penerima BSU 

2022 maka akan muncul QR code dengan keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemenaker 

1, tunjukkan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU".Setelah mendapatkan kode QR, Kamu 

bisa langsung datang ke kantor Pos manapun yang terdekat dengan lokasimu. Selain itu kode QR, kamu 

juga perlu bawa KTP atau kartu identitas diri lainnya.Berdasarkan pengalaman penulis, begitu sudah di 

kantor Pos, kamu akan mengambil nomor antrean di mesin yang sudah disediakan dan tunggu 

giliranmu.Kemudian saat sudah giliran, petugas Pos akan meminta kode QR di aplikasi Pospay di HP 

milikmu. Tapi bagi penerima BSU 2022 yang tidak memiliki HP, petugas akan mengecek NIK melalui 

aplikasi Danom Satuan.Selanjutnya, kamu hanya perlu menunggu petugas melakukan verifikasi data dan 

identitas fisik penerima BSU.Jika data-data sudah cocok, uang sebanyak Rp 600. 000 akan diserahkan 

secara tunai ke penerima beserta tanda bukti penerima dana BSU 2022. Peserta juga diminta untuk 

menandatangani tanda bukti tersebut di hadapan petugas. 
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Title Pencairan BSU 2022 Diperpanjang Sampai 27 Desember, Ini 

Cara Pengambilannya 

Author Isna Rifka Sri 

Rahayu 

Media Kompas Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://money.kompas.com/read/2022/12/21/124000726/pencairan-bsu-2022-

diperpanjang-sampai-27-desember-ini-cara-pengambilannya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang batas waktu pencairan bantuan 

subsidi upah atau BSU 2022 sampai dengan 27 Desember 2022 dari sebelumnya 20 

Desember 2022. Melalui akun Instagram resminya, Kemnaker mengimbau agar para 

penerima BSU 2022 yang belum mengambil haknya untuk segera melakukan pencairan dana 

di kantor Pos terdekat. Adapun untuk pencairan dana BSU 2022 dapat dilakukan dengan 

menunjukkan kode QR pada aplikasi Pospay dan membawa KTP atau kartu identitas untuk 

ditunjukkan kepada petugas kantor Pos. Untuk mendapatkan kode QR di aplikasi Pospay, 

penerima BSU 2022 dapat mengikuti langkah-langkah berikut:. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang batas waktu pencairan bantuan subsidi upah 

atau BSU 2022 sampai dengan 27 Desember 2022 dari sebelumnya 20 Desember 2022.Melalui akun 

Instagram resminya, Kemnaker mengimbau agar para penerima BSU 2022 yang belum mengambil haknya 

untuk segera melakukan pencairan dana di kantor Pos terdekat."Batas Waktu Pencairan #BSU2022 

Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 lho. Yuk segera cek melalui aplikasi Pospay 

@posindonesia.ig setelah itu segera cairkan di kantor Pos terdekat," tulis akun Instagram @Kemnaker, 

Selasa (20/12/2022).Adapun untuk pencairan dana BSU 2022 dapat dilakukan dengan menunjukkan kode 

QR pada aplikasi Pospay dan membawa KTP atau kartu identitas untuk ditunjukkan kepada petugas 

kantor Pos.Untuk mendapatkan kode QR di aplikasi Pospay, penerima BSU 2022 dapat mengikuti 

langkah-langkah berikut:Unduh dan install aplikasi Pospay dari PalyStore atau App Store. Buka aplikasi 

Pospay. Lakukan registrasi akun dengan membuat username, password, dan membuat PIN. Setelah buat 

akun, login akun dengan mengklik tombol "i" berwarna merah lalu pilih logo Kemnaker. Pilih opsi BSU 

Kemnaker 1 pada menu Jenis Bantuan. Klik Ambil Foto Sekarang untuk memfoto e-KTP hingga sukses. 

Lengkapi data pribadi dan pastikan data yang diisi sudah benar, lalu klik Lanjutkan. Halaman layar aplikasi 

Pospay akan menampilkan status penerima BSU 2022. Jika memenuhi persyaratan penerima BSU 2022 

maka akan muncul QR code dengan keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemenaker 1, 

tunjukkan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU".Setelah mendapatkan kode QR, Kamu bisa 

langsung datang ke kantor Pos manapun yang terdekat dengan lokasimu. Selain itu kode QR, kamu juga 

perlu bawa KTP atau kartu identitas diri lainnya.Berdasarkan pengalaman penulis, begitu sudah di kantor 

Pos, kamu akan mengambil nomor antrean di mesin yang sudah disediakan dan tunggu 

giliranmu.Kemudian saat sudah giliran, petugas Pos akan meminta kode QR di aplikasi Pospay di HP 

milikmu. Tapi bagi penerima BSU 2022 yang tidak memiliki HP, petugas akan mengecek NIK melalui 

aplikasi Danom Satuan.Selanjutnya, kamu hanya perlu menunggu petugas melakukan verifikasi data dan 

identitas fisik penerima BSU.Jika data-data sudah cocok, uang sebanyak Rp 600. 000 akan diserahkan 

secara tunai ke penerima beserta tanda bukti penerima dana BSU 2022. Peserta juga diminta untuk 

menandatangani tanda bukti tersebut di hadapan petugas.Langkah selanjutnya, penerima BSU 2022 

wajib melakukan pengambilan foto sebagai bukti bahwa dana BSU 2022 sudah diambil. 
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Title Apindo Batam Mengejak Seluruh Pekerja Awasi 

Dana JHT 

Author Muhammad Radityo 

Priyasmoro 

Media Tribun News Batam Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://batam.tribunnews.com/2022/02/18/apindo-batam-mengejak-seluruh-pekerja-

awasi-dana-jht 

Summary Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid sangat memahami 

kekecewaan yang dirasakan buruh dengan dikeluarkannya aturan Permenaker Nomor 2 

tahun 2022. Menurutnya, manfaat JHT yang baru bisa dicairkan ketika sudah 56 tahun akan 

membuat perbedaan yang sangat signifikan. Dibandingkan sebelumnya, manfaat JHT bisa 

dicairkan ketika buruh terkena PHK atau pemutusan kontrak. Sehingga, buruh yang terkena 

PHK dan pemutusan kontrak itu bisa menyambung hidup sementara dengan JHT itu. 

 

 

 

 Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid sangat memahami kekecewaan 

yang dirasakan buruh dengan dikeluarkannya aturan Permenaker Nomor 2 tahun 2022. Menurutnya, 

manfaat JHT yang baru bisa dicairkan ketika sudah 56 tahun akan membuat perbedaan yang sangat 

signifikan. Dibandingkan sebelumnya, manfaat JHT bisa dicairkan ketika buruh terkena PHK atau 

pemutusan kontrak.Sehingga, buruh yang terkena PHK dan pemutusan kontrak itu bisa menyambung 

hidup sementara dengan JHT itu. "Kalau sekarang tentu ada perbedaan dan mereka tidak bisa lagi 

mencairkan sampai usia 56 tahun," ujarnya. Meski demikian, pemerintah telah mempersiapkan program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), meskipun besarannya tidak sama dengan JHT. Di mana, pemerintah 

akan memberikan 45 persen dari gaji yang diterima selama 3 bulan dan 25 persen pada 3 bulan 

berikutnya. "Program itu sebagai bentuk tanggungan pemerintah untuk orang yang kehilangan 

pekerjaan," katanya. Meski demikian Rafki kembali menekankan bahwa besaran yang akan diterima 

pekerja itu tidak sebesar JHT."Ketika dia bekerja 5 tahun misalkan, itu lumayan untuk menyambung 

hidupnya sampai mendapatkan pekerjaan baru," tuturnya. Rafki tampak memahami dan menghormati 

aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh. Karena aksi itu adalah bentuk kekecewaan dari buruh. Namun, 

ia kembali mengajak pekerja untuk berpikir realistis. Definisi JHT itu tidak lain adalah jaminan kepada 

seseorang yang sudah memasuki usia yang tidak produktif. Dikatakannya, saat ini tidak akan terasa. 

Namun ke depannya ketika sudah tidak bisa lagi bekerja baru akan terasa. "Menurut saya positifnya di 
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situ. Ketika ditahan sampai hari tua, itu akan ada jaminan kepada pekerja untuk tidak terlantar ketika 

sudah tidak bekerja," katanya. Di sisi lain, ia juga melihat aturan ini sedikit kaku. Ia mencontohkan, ketika 

seseorang berusia 35 tahun kehilangan pekerjaan dan sudah melamar kerja baru di tempat lain, namun 

tidak diterima karena masalah usia. Sementara JHT yang ia miliki tidak bisa dicairkan. Tentunya hal ini 

akan membebankan pekerja. Sehingga, ia memberi masukan kepada pemerintah untuk tidak kaku. 

Seharusnya dalam aturan tersebut juga disebutkan, ketika seseorang sudah tidak bekerja dalam sekian 

waktu, maka JHT itu dapat dicairkan dan seseorang itu bisa membuka usaha kecil-kecilan. "Tapi ini kan 

tidak bisa, nunggu sampai usia 56 tahun. Sementara dia sudah tidak bisa sambung lagi pekerjaannya. 

Jangan sampai semua nunggu 56 tahun," katanya. Dilanjutkannya, ia melihat banyaknya penolakan pada 

aturan baru ini karena tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pihak yang mengelola uang jaminan 

asuransi maupun pensiun. Seperti contoh, adanya kasus korupsi hingga triliunan rupiah di perusahaan 

ASABRI dan perusahaan asuransi lainnya. "Jadi pekerja melihat uang ditaruh disitu sekian tahun, apa 

jaminannya tidak dikorupsi? Apa jaminannya ini tidak akan hilang?," katanya. Meskipun Apindo tidak ada 

hak dengan JHT itu, ia menegaskan bahwa pengusaha juga ikut membayar iuran itu setiap bulannya. 

Sehingga, ia megajak seluruh pekerja bersama-sama mengawasi uang yang dibayarkan setiap bulan 

tersebut. "Artinya secara organisasi, Apindo dan serikat itu harus betul-betul mengawasi BPJS ini. Jangan 

sampai terjadi hal-hal yang membuat hilangnya atau berkurangnya uang yang diletakkan di BPJS itu," 

katanya. Apalagi, kata dia, dalam beberapa waktu yang lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan 

bahwa uang yang berada di BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk investasi ke bursa saham dan merugi 

hingga Rp 32 triliun. Sehingga, jika dibiarkan dan tidak diambil langkah pencegahan, maka uang yang 

disetorkan setiap bulan itu juga bakal hilang. "Artinya ketika pekerja nanti pensiun, kalau uangnya tidak 

ada, itu yang ditakutkan oleh masyarakat," katanya. Rafki juga mengajak seluruh pekerja untuk 

mengawasi ini. Meskipun tidak ada perubahan aturan setelah adanya desakan dari buruh. Karena, iuran 

ini harus tetap dibayarkan setiap bulannya dan jika terkena PHK, pekerja bisa dipastikan menerima dana 

pensiun. Dengan adanya pengawasan itu, dana JHT yang jumlahnya cukup besar itu juga akan menjadi 

jelas bagaimana pengunaannya, pemanfaatannya, dan bagaimana penempatannya. "Memang selama 

ini, kita juga dilibatkan sebagai pengawas di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi tentu harus kompak dalam 

mengawasi ini," imbuhnya. Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan aturan baru 

terkait pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT), yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Dalam aturan baru 

tersebut, manfaat JHT hanya dapat dicairkan apabila usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 

tahun. Sehingga aturan baru tersebut mendapat penolakan dari buruh dengan melakukan aksi unjuk rasa. 

( TRIBUNBATAM. 
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Title Banyak Kekerasan ART, MenteriPPPA: 

Pengesahan RUU PPRT Perlu Kolaborasi 

Bersama 

Author Masarikuonline.Com Author 

Masariku 

Media Kuatbaca.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://kuatbaca.com/umum/banyak-kekerasan-art-menteripppa-pengesahan-ruu-pprt-

perlu-kolaborasi-bersama-16715900714768-509017 

Summary Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga 

mengatakan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT) menjadi UU perlu kerja kolaborasi semua pihak. Pengesahan RUU dianggap 

mampu memberi perlindungan komprehensif kepada kelompok itu. Bintang 

mengungkapkan, RUU PPRT yang membahas soal pekerja memang dimandatkan kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Adapun RUU ini dinilai memiliki urgensi 

disahkan menyusul banyaknya penyiksaan pekerja rumah tangga (PRT) baik PRT migran 

maupun di dalam negeri. 

 

 

 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, 

pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi UU 

perlu kerja kolaborasi semua pihak.Adapun RUU ini dinilai memiliki urgensi disahkan menyusul 

banyaknya penyiksaan pekerja rumah tangga (PRT) baik PRT migran maupun di dalam negeri. 

Pengesahan RUU dianggap mampu memberi perlindungan komprehensif kepada kelompok itu."Ketika 

kita bicara perjuangan satu regulasi UU ini kita tidak bisa bekerja substansi saja, kerja politik akan menjadi 

penting. Ini perlu kerja-kerja kolaboratif kita bersama," kata Bintang dalam konferensi pers Peringatan 

Hari Ibu ke-94 Tahun 2022 di Bengkulu, Selasa (20/12/2022).Bintang mengungkapkan, RUU PPRT yang 

membahas soal pekerja memang dimandatkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

Sementara KemenPPPA dimandatkan untuk RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kendati begitu, pihaknya 

mengaku siap untuk membantu jika dibutuhkan."Ini perlu kerja-kerja kolaboratif kita bersama, mudah-

mudahan apa yang menjadi harapan, dan juga harapan para ART di seantero nusantara ini, itu betul-betul 

kita dapat wujudkan bersama," ucap Bintang.Lebih lanjut, Bintang mengaku prihatin dengan salah satu 

kasus kekerasan terhadap PRT yang baru-baru ini terjadi. Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Kawasan 



 

123 

 

Simprug, Jakarta Selatan itu betul-betul tidak manusiawi.PRT tersebut kerap disiksa dan disiram air 

panas. Ia pun dipukuli dan dipaksa memakan kotoran anjing milik majikan."Saya datang sendiri juga ke 

rumah sakit Polri, memang kalau kita melihat kronologisnya itu betul-betul tidak manusiawi. Mudah-

mudahan berkaca dengan isu-isu yang menimpa pada ART ini bisa menjadi perhatian yang serius untuk 

kita semua," ucap dia.Sebelumnya diberitakan, seorang asisten rumah tangga berinisial SK (23), asal 

Pemalang, Jawa Tengah, mengalami penyiksaan berat karena ketahuan mencuri pakaian 

dalam.Penyiksaan dilakukan oleh delapan orang, yakni pasangan suami istri yang merupakan majikannya, 

anak dari majikan tersebut, serta lima asisten rumah tangga (ART) lainnya.Kasubdit Remaja, Anak, dan 

Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Ratna Quratul Aini menuturkan, SK dirawat di 

rumah sakit di Pemalang akibat parahnya luka akibat penyiksaan."Kasus ini bisa terungkap lantaran 

jajaran Polda Metro Jaya menerima informasi yang didapat oleh Polres Pemalang," kata Ratna kepada 

TribunJakarta.com.Awalnya, ART berinisial SK tersebut ketahuan mencuri pakaian dalam majikan 

perempuannya pada September silam. Setelah kejadian itu, majikannya menyiksa SK dan memaksa orang 

lain di dalam rumah untuk ikut serta.SK diborgol dan disiram air panas oleh majikannya. Tubuhnya pun 

penuh luka dan kedua kaki serta tangannya melepuh. SK sampai harus dirawat di rumah sakit karena 

parahnya luka akibat penyiksaan beramai-ramai itu. 
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Title Pengesahan RUU PPRT Perlu Kolaborasi Bersama Author Aida Syafitri 

Media Harianmemokepri.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianmemokepri.com/pengesahan-ruu-pprt-perlu-kolaborasi-bersama 

Summary Pengesahan RUU dianggap mampu memberi perlindungan komprehensif kepada kelompok 

yang dinilai memiliki urgensi banyaknya penyiksaan pekerja rumah tangga (PRT) baik PRT 

migran maupun di dalam negeri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, pengesahan Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi UU perlu kerja kolaborasi semua 

pihak. Pengesahan RUU dianggap mampu memberi perlindungan komprehensif kepada 

kelompok itu. Bintang mengungkapkan, RUU PPRT yang membahas soal pekerja memang 

dimandatkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

 

 

 

 Pengesahan RUU dianggap mampu memberi perlindungan komprehensif kepada kelompok yang dinilai 

memiliki urgensi banyaknya penyiksaan pekerja rumah tangga (PRT) baik PRT migran maupun di dalam 

negeri.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga 

mengatakan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) 

menjadi UU perlu kerja kolaborasi semua pihak.Adapun RUU ini dinilai memiliki urgensi disahkan 

menyusul banyaknya penyiksaan pekerja rumah tangga (PRT) baik PRT migran maupun di dalam negeri. 

Pengesahan RUU dianggap mampu memberi perlindungan komprehensif kepada kelompok itu."Ketika 

kita bicara perjuangan satu regulasi UU ini kita tidak bisa bekerja substansi saja, kerja politik akan menjadi 

penting.Ini perlu kerja-kerja kolaboratif kita bersama," kata Bintang dalam konferensi pers Peringatan 

Hari Ibu ke-94 Tahun 2022 di Bengkulu, Selasa (20/12/2022). Bintang mengungkapkan, RUU PPRT yang 

membahas soal pekerja memang dimandatkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

Sementara Kementerian PPPA dimandatkan untuk RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kendati begitu, 

pihaknya mengaku siap untuk membantu jika dibutuhkan. "Ini perlu kerja-kerja kolaboratif kita bersama, 

mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, dan juga harapan para ART di seantero nusantara ini, itu 

betul-betul kita dapat wujudkan bersama," ucap Bintang. Lebih lanjut, Bintang mengaku prihatin dengan 

salah satu kasus kekerasan terhadap PRT yang baru-baru ini terjadi. Menurutnya, kekerasan yang terjadi 

di daerah Simprug, Jakarta Selatan, itu betul-betul tidak manusiawi. PRT tersebut kerap disiksa dan 
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disiram air panas. Ia pun dipukuli dan dipaksa memakan kotoran anjing milik majikan. "Saya datang 

sendiri juga ke rumah sakit Polri, memang kalau kita melihat kronologisnya itu betul-betul tidak 

manusiawi. Mudah-mudahan berkaca dengan isu-isu yang menimpa pada ART ini bisa menjadi perhatian 

yang serius untuk kita semua," ucap dia. Sebelumnya diberitakan, seorang asisten rumah tangga 

berinisial SK (23), asal Pemalang, Jawa Tengah, mengalami penyiksaan berat karena ketahuan mencuri 

pakaian dalam. Penyiksaan dilakukan oleh delapan orang, yakni pasangan suami istri yang merupakan 

majikannya, anak dari majikan tersebut, serta lima asisten rumah tangga (ART) lainnya. Kasubdit Remaja, 

Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Ratna Quratul Aini menuturkan, SK 

dirawat di rumah sakit di Pemalang akibat parahnya luka akibat penyiksaan. "Kasus ini bisa terungkap 

lantaran jajaran Polda Metro Jaya menerima informasi yang didapat oleh Polres Pemalang," kata Ratna 

kepada TribunJakarta.com. Awalnya, ART berinisial SK tersebut ketahuan mencuri pakaian dalam majikan 

perempuannya pada September silam. Setelah kejadian itu, majikannya menyiksa SK dan memaksa orang 

lain di dalam rumah untuk ikut serta. SK diborgol dan disiram air panas oleh majikannya. Tubuhnya pun 

penuh luka dan kedua kaki serta tangannya melepuh. SK sampai harus dirawat di rumah sakit karena 

parahnya luka akibat penyiksaan beramai-ramai itu. 
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Title HUT 45 Tahun, BP Jamsostek Kenalkan Wajah dan Fitur 

Layanan Baru 

Author Aris Cahyadi 

Media Investor Daily Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://investor.id/finance/316997/hut-45-tahun-bp-jamsostek-kenalkan-wajah-dan-fitur-

layanan-baru 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) di usianya yang ke 45 tahun meluncurkan wajah baru 

pelayanannya kepada seluruh pekerja Indonesia. Sementara itu, Direktur Utama BP 

Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan, peringatan HUT ke 45 tahun ini disambut 

pihaknya dengan semangat patriotisme yang pantang menyerah dan sungguh-sungguh 

dalam merealisasikan visi BP Jamsostek, yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang terpercaya, berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Peluncuran 

wajah baru layanan itu dilakukan pada acara gala dinner peringatan HUT yang dihadiri 

seluruh stakeholders baik dari pemerintah, serikat pekerja/ buruh, asosiasi pengusaha, 

perbankan, pemberi kerja hingga perwakilan peserta. Direktur Pelayanan BP Jamsostek 

Roswita Nilakurnia mengatakan, wajah baru yang diperkenalkan antara lain perubahan 

desain kantor cabang layanan yang semakin fresh, hangat, dan mengusung konsep green 

design. 

 

 BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) di usianya yang ke 45 tahun meluncurkan wajah baru 

pelayanannya kepada seluruh pekerja Indonesia. Peluncuran wajah baru layanan itu dilakukan pada acara 

gala dinner peringatan HUT yang dihadiri seluruh stakeholders baik dari pemerintah, serikat pekerja/ 

buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja hingga perwakilan peserta.Direktur Pelayanan BP 

Jamsostek Roswita Nilakurnia mengatakan, wajah baru yang diperkenalkan antara lain perubahan desain 

kantor cabang layanan yang semakin fresh, hangat, dan mengusung konsep green design. Kemudian 

Jamsostek Mobile (JMO) dengan fitur unggulan baru yang berfokus pada finansial dan kesejahteraan 

pekerja, dan juga penggunaan seragam baru dengan tema Anaka Prathama yang dalam bahasa 

sansekerta berarti kesuksesan dan penuh semangat dalam melayani."Kami mengucapkan terima kasih 

kepada seluruh Peserta dan Stakeholder atas kepercayaan, dukungan dan kerja samanya dalam 

mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam upaya 

memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat bagi pekerja dengan memastikan janji layanan 

terlaksana dengan sempurna," ucap Roswita di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Selasa (20/12/2022) 

malam.Hadir pada acara tersebut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy.Lebih jauh Roswita 

menjelaskan pihaknya mengupayakan pelayanan yang maksimal melalui proses layanan yang lebih 

mudah dan ringkas, kemudahan akses layanan melalui kanal fisik dan digital, solutif menangani keluhan 

dan lebih informatif."JMO akan ada fitur perumahan pekerja yang diperuntukan bagi pekerja yang 

membutuhkan fasilitas pembiayaan perumahan, fitur alternatif penyediaan pinjaman konsumtif kepada 

peserta, selain itu ada juga fitur promo, fitur streaming, fitur e-wallet, fitur top-up, dan tagihan. Fitur-

fitur terbaru ini merupakan komitmen kami untuk menjadikan JMO sebagai one access to digital 

ecosystem, untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih lengkap," 

tambahnya.Adapun sepanjang tahun 2022 BP Jamsostek juga berkolaborasi dengan stakeholders untuk 
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memberikan pelayanan publik, di antaranya bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan 

implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, penyederhanaan regulasi program Jaminan Hari 

Tua (JHT), perlindungan bagi PMI di luar negeri, bersama Pemerintah Daerah memberikan santunan 

kepada pekerja yang mengalami risiko kerja di wilayahnya masing-masing untuk menunjukan peran 

negara melindungi pekerja.Sementara itu, Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo 

mengatakan, peringatan HUT ke 45 tahun ini disambut pihaknya dengan semangat patriotisme yang 

pantang menyerah dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan visi BP Jamsostek, yaitu mewujudkan 

jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh pekerja 

Indonesia. Semangat patriotisme tersebut juga tersirat ke dalam tema besar HUT BP Jamsostek yaitu 

"Satukan Semangat, Sejahterakan Pekerja"."Tahun ini kami telah melakukan beberapa inisiatif dan juga 

mendapat torehan positif atas kinerja yang dilakukan seluruh insan BP Jamsostek, dari sisi kepesertaan, 

tahun ini rekor tertinggi penambahan peserta selama 1 tahun yaitu meningkat 5 juta lebih pekerja, posisi 

saat ini pekerja terlindungi 35 juta, kami akan upayakan terus melalui kampanye "Kerja Keras Bebas 

Cemas", sedangkan dari sisi tata kelola kita juga mendapatkan 5 international recognition dari ISSA, ini 

merupakan yg terbanyak di Asia, yang menunjukkan praktik yang kami lakukan sudah sejalan dengan 

global best practices serta mulai dipandang di level internasional," jelas Anggoro.Menutup kegiatan 

tersebut, dirinya mengatakan pencapaian-pencapaian tersebut tidak lepas dari peran aktif, sinergi dan 

kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder BP Jamsostek."Harapannya, seluruh ekosistem jaminan 

sosial ketenagakerjaan yang baik ini terus kita jaga, seluruh stakeholder selalu bersatu, bersinergi dan 

bergerak bersama dalam misi mulia untuk perlindungan dan kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia. 

Mari Satukan Semangat, Sejahterakan Pekerja!," tegas Anggoro. 
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Title Tiga Kepala Daerah dan Enam Perusahaan di Aceh mendapat 

Penghargaan Siddhakarya dari Kemnaker RI 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/696306/tiga-kepala-daerah-dan-enam-

perusahaan-di-aceh-mendapat-penghargaan-siddhakarya-dari-kemnaker-ri 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh melaksanakan Malam 

Anugerah Penghargaan Siddhakarya Provinsi Aceh Tahun 2022. Kadisnakermobduk Aceh, 

Akmil Husen, melalui Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, Qifti Reza 

Kesuma, dalam laporannya mengatakan bahwa anugerah penghargaan Siddhakarya 

dilaksanakan rutin setiap 2 tahun sekali, yaitu pada tahun genap di tingkat provinsi, dimana 

nantinya perusahaan yang mendapatkan penghargaan pada tingkat provinsi akan 

diikutsertakan dan bersaing pada tingkat nasional untuk mendapatkan penghargaan 

PARAMAKARYA. Dalam Surat Keputusan Gubernur yang dibacakan oleh Veraningsih, S. TP 

selaku Kasi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas, penerima Penghargaan 

SIDDHAKARYA pada Tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) perusahaan di Wilayah Aceh. Consist 

Product (Kab. Aceh Besar), Lady's Fashion and Creative (Kab. Bireuen) dan PT. Yakin Bersama 

Jaya (Minyeuk Pret- Kota Banda Aceh). 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh melaksanakan Malam Anugerah 

Penghargaan Siddhakarya Provinsi Aceh Tahun 2022. Penghargaan Siddhakarya merupakan wujud 

komitmen Pemerintah Provinsi dalam upaya meningkatkan produktivitas daerah yang 

berkesinambungan, karena produktivitas merupakan salah satu indikator penting untuk melihat keadaan 

perekonomian suatu daerah.Kadisnakermobduk Aceh, Akmil Husen, melalui Kabid Pelatihan Kerja dan 

Penempatan Tenaga Kerja, Qifti Reza Kesuma, dalam laporannya mengatakan bahwa anugerah 

penghargaan Siddhakarya dilaksanakan rutin setiap 2 tahun sekali, yaitu pada tahun genap di tingkat 

provinsi, dimana nantinya perusahaan yang mendapatkan penghargaan pada tingkat provinsi akan 

diikutsertakan dan bersaing pada tingkat nasional untuk mendapatkan penghargaan 

PARAMAKARYA."Mekanisme pelaksanaan kegiatan penganugerahan Siddhakarya tahun 2022 dilakukan 

melalui kegiatan pengukuran penerapan Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas (SIMPPRO) di 

perusahaan," papar Qifti dalam keterangannya, Selasa (20/12/2022).Dalam Surat Keputusan Gubernur 

yang dibacakan oleh Veraningsih, S. TP selaku Kasi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas, penerima 

Penghargaan SIDDHAKARYA pada Tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) perusahaan di Wilayah Aceh.Untuk 

Kategori Perusahaan Unggul yaitu CV. Consist Product (Kab. Aceh Besar), Lady's Fashion and Creative 

(Kab. Bireuen) dan PT. Yakin Bersama Jaya (Minyeuk Pret - Kota Banda Aceh). Sedangkan untuk Kategori 

Perusahaan Berkembang diraih oleh PT. Yakin Pasific Tuna (Kota Banda Aceh), PT. Rumoh Ummi Foodista 

(Kota Banda Aceh) dan PT. Bitata Food Indonesia (Kota Banda Aceh).Drs. Aris Wahyudi, M.Si selaku Staf 

Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan Kemnaker RI dalam sambutannya mengatakan bahwa 

ketenagakerjaan merupakan sektor yang paling terdampak terhadap perubahan industri 4.0."Digitalisasi 

pada setiap sudut pekerjaan membuat banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kewajiban kita 

bersama untuk melakukan sinergi dan kolaborasi agar kesempatan kerja tetap terbuka. Tugas kita ada 2 

yaitu yang belum kerja bisa dapat pekerjaan dan yang sudah bekerja agar tetap bekerja dan hidup layak," 
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kata Aris yang juga pada kesempatan tersebut mewakili Direktur Bina Peningkatan Produktivitas, Ditjen 

Bina Lavotas, Kemnaker R.I."Balai Latihan Kerja (BLK) dulu hanya melatih hard skill, tetapi saat ini sudah 

inklusi terhadap peningkatan produktivitas dan menjadi BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas)," 

lanjut Aris.Pj. Gubernur Aceh, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Dr. M. 

Jafar, SH, M. Hum mengatakan perusahaan yang mendapatkan penghargaan patut berbangga karena 

terpilih dari sejumlah perusahaan di seluruh Aceh, dan dapat mengikuti proses seleksi ini sampai 

akhir."Harapan saya agar bapak/ibu pemilik perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan 

produktivitasnya agar lebih maju," ujar Jafar.Kegiatan Anugerah Penghargaan Siddhakarya ini tidak hanya 

diberikan kepada perusahaan terpilih, tetapi juga diberikan kepada bupati atau wali kota yang telah 

berperan serta dalam membina dan memberdayakan perusahaan-perusahaan tersebut, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut muncul ke permukaan 

sebagai perusahaan yang mampu menerapakan Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas. Ketiga 

Kepala Daerah penerima penghargaan Siddhakarya tersebut adalah Pj. Bupati Aceh Besar, Pj Bupati 

Bireuen dan Pj Wali Kota Banda Aceh. 
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Title Pengesahan RUU PPRT, Menteri PPPA Ajak Kerja Kolaboratif, 

Harapan Pekerja Bebas dari Penindasan 

Author Setyo Nugroho 

Media Tribun News Lombok Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://lombok.tribunnews.com/2022/12/21/pengesahan-ruu-pprt-menteri-pppa-ajak-

kerja-kolaboratif-harapan-pekerja-bebas-dari-penindasan 

Summary Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga 

menjelaskan, pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT) menjadi UU perlu kerja kolaborasi. Menurut Bintang, RUU ini dinilai penting 

untuk merespons banyaknya kasus penyiksaan pekerja rumah tangga (PRT) baik PRT migran 

maupun di dalam negeri. RUU ini dinilai akan mampu melindungi para pekerja secara 

komprehensif. Gerakan ini juga akan menjadi tekanan politik para pekerja untuk bebas dari 

potensi penindasan. 

 

 

 

 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menjelaskan, 

pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi UU 

perlu kerja kolaborasi.Menurut Bintang, RUU ini dinilai penting untuk merespons banyaknya kasus 

penyiksaan pekerja rumah tangga (PRT) baik PRT migran maupun di dalam negeri.RUU ini dinilai akan 

mampu melindungi para pekerja secara komprehensif. Gerakan ini juga akan menjadi tekanan politik 

para pekerja untuk bebas dari potensi penindasan."Ketika kita bicara perjuangan satu regulasi UU ini kita 

tidak bisa bekerja substansi saja, kerja politik akan menjadi penting," kata Bintang, Selasa 

(20/12/2022).Meski saat ini RUU PPRT dimandatkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), 

Bintang menekankan, RUU ini memang perlu diperjuangkan secara kolaboratif oleh semua pihak."Ini 

perlu kerja-kerja kolaboratif kita bersama, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, dan juga harapan 

para ART di seantero nusantara ini, itu betul-betul kita dapat wujudkan bersama," kata 

Bintang.Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok. com untuk update informasi terkini: 

https://t.me/tribunlombok. 
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Title Bentangkan Payung Hitam, Puluhan Korban Penyiksaan 

Tuntut Undang 

Author Murdianto Biro 

Kalimantan 

Media Tribun News Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/bentangkan-payung-hitam-puluhan-

korban-penyiksaan-tuntut-undang-undang-perlindungan-prt-disahkan 

Summary Puluhan payung hitam tampak berjejer di Taman Pandang Istana Merdeka, Jakarta pada hari 

ini, Rabu (21/12/2022). Mereka resah sebab Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Perlindungan PRT tak kunjung disahkan. Payung itu perlindungan dari negara untuk 

mendapat hak ekonomi dan proteksi fisik, termasuk dari tendangan-tendangan majikan," 

ujar Koordinator Koalisi Sipil untuk Perlindungan PRT, Eva Kusuma Sundari. Kedua, mereka 

menuntut agar Presiden dan DPR RI mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang 

(RUU) Perlindungan PRT. 

 

 

 

 Puluhan payung hitam tampak berjejer di Taman Pandang Istana Merdeka, Jakarta pada hari ini, Rabu 

(21/12/2022). Di payung hitam itu terlukis keresahan para pekerja rumah tangga (PRT) perempuan. 

Mereka resah sebab Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan PRT tak kunjung disahkan."Sahkan 

RUU PPRT!" sebagaimana tertulis di puluhan payung hitam tersebut. Padahal RUU tersebut dapat 

menjadi landasan perlindungan kuat bagi para PRT yang kerap termarjinalkan. Oleh sebab itulah mereka 

merasa berduka dan mengekspresikannya dengan warna hitam. Sedangkan payung, menjadi simbol 

perlindungan bagi mereka. "Kami berduka karena sudah 20 tahun. Payung itu perlindungan dari negara 

untuk mendapat hak ekonomi dan proteksi fisik, termasuk dari tendangan-tendangan majikan," ujar 

Koordinator Koalisi Sipil untuk Perlindungan PRT, Eva Kusuma Sundari. Dari penantian panjang selama 20 

tahun, para PRT kembali menyuarakan dengan lantang keresahan dalam aksi damai pada hari ini.Secara 

garis besar, ada dua tuntutan utama yang disampaikan. Pertama, meminta agar Presiden Joko Widodo 

dan Ketua DPR Puan Maharani mendengarkan suara para korban tindak kekerasan terhadap PRT. Kedua, 

mereka menuntut agar Presiden dan DPR RI mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Perlindungan PRT. "Mendesak Presiden dan Ketua DPR bersuara mendukung pengesahan UU PPRT demi 

menghentikan kekerasan dan praktek perbudakan modern terhadap ibu-ibu PRT ," kata Eva. Sebagai 

informasi, RUU ini baru memasuki tahap pembahasan di DPR pada 2010 sejak diwacanakan pada 2004. 
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RUU tersebut terdiri atas 12 bab dan 34 pasal dan diketahui pembahasannya mangkrak selama 18 tahun. 

Sepanjang 2011 hingga 2012, Komisi Ketenagakerjaan DPR itu telah melakukan riset di 10 kabupaten/ 

kota, uji publik di 3 kota, hingga studi banding ke dua negara. Pada 2013, draf RUU akhirnya diserahkan 

ke Baleg. RUU Perlindungan PRT saat ini sudah menjadi RUU usul inisiatif DPR pascadisetujui Badan 

Legislasi (Baleg) DPR pada rapat Panja RUU Perlindungan PRT, Rabu (1/7/2020). Sementara dari pihak 

pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan percepatan pengesahan 

RUU ini. Sebab, dapat menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola permasalahan bidang 

ketenagakerjaan. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan terutama dalam melindungi 

para pekerja domestik atau PRT di Indonesia yang jumlahnya mencapai 4,2 juta orang. "Percepatan 

pembahasan dan pengesahan RUU PPRT ini penting, sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja 

rumah tangga. Dengan lahirnya UU PPRT ini kita ingin persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini 

bisa kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," kata Anwar Sanusi di kantor 

Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat (30/9/2022) 
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Title Pencairan BSU 2022 Diperpanjang hingga 27 Desember 2022, Ini 

Cara Pengambilan Dana Rp600. 000 di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997117/pencairan-bsu-2022-

diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-dana-rp600000-di-kantor-

pos 

Summary Demikianlah informasi mengenai perpanjangan BSU 2022 hingga 27 Desember 2022 di 

Kantor Pos. Kabar gembira bagi pekerja di mana pencairan BSU 2022 diperpanjang hingga 

tanggal 27 Desember 2022. Simak prosedur pengambilan dana BSU 2022 sebesar Rp600. 000 

di Kantor Pos melalui artikel ini. Kemnaker telah memperpanjang batas waktu pengambilan 

dana BSU 2022 sampai 27 Desember 2022. 

 

Kabar gembira bagi pekerja di mana pencairan BSU 2022 diperpanjang hingga tanggal 27 Desember 

2022.Simak prosedur pengambilan dana BSU 2022 sebesar Rp600. 000 di Kantor Pos melalui artikel 

ini.Kemnaker telah memperpanjang batas waktu pengambilan dana BSU 2022 sampai 27 Desember 

2022.Keputusan tersebut dikarenakan masih banyak pekerja yang hingga saat ini belum mengambil dana 

BSU 2022.Segera cek status penerima melalui aplikasi PosPay dengan langkah berikut ini.1. Download 

aplikasi PosPay di Smartphone Anda.2. Setelah aplikasi terinstal, silahkan masuk ke aplikasi lalu klik logo 

(i) yang berada di pojok kanan bawah dan pilih logo kemnaker.3. Lalu pilih menu BSU dan ambil foto e-

KTP.4. Isi identitas diri dengan lengkap dan benar seperti email, nomor handphone dan nama ibu 

kandung.5. Setelah itu Anda akan menerima kode verifikasi OTP atau QR Code sebagai tanda bahwa Anda 

menjadi salah satu penerima BSU 2022.Bantuan subsidi gaji atau upah dapat Anda ambil di Kantor Pos 

mana saja yang terdekat dari lokasi Anda.Jangan lupa tunjukkan QR Code pada aplikasi Pospay serta 

membawa kartu identitas diri pekerja.Namun jika Anda tidak bisa datang ke Kantor Pos, maka BSU 2022 

bisa dicairkan secara kolektif oleh perusahaan di tempat Anda bekerja.Demikianlah informasi mengenai 

perpanjangan BSU 2022 hingga 27 Desember 2022 di Kantor Pos. 
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Title Batas Pencairan BSU 2022 Diperpanjang Sampai 27 Desember, 

Segera Ambil Bantuan Sebelum Hangus 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/21/batas-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-

sampai-27-desember-segera-ambil-bantuan-sebelum-hangus 

Summary Batas pencairan BSU 2022 diperpanjang, segera cairkan dana bantuan di Kantor Pos dengan 

QRcode Pospay. Segera cairkan BLT subsidi gaji atau BSU 2022, apabila dana bantuan tak 

kunjung dicairkan otomatis BSU akan hangus dan akan dikembalikan ke kas negara. Buat 

pekerja penerima BSU 2022, siap-siap kecewa jika tak segera mencairkan dana bantuan 

sampai batas waktu yang ditentukan. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker telah 

memperpanjang batas waktu pencairan BSU Rp 600. 000 hingga 27 Desember 2022. 

 

 

 

Kabar baik! Batas pencairan BSU 2022 diperpanjang, segera cairkan dana bantuan di Kantor Pos dengan 

QRcode Pospay. Jangan tunggu sampai hangus!Segera cairkan BLT subsidi gaji atau BSU 2022, apabila 

dana bantuan tak kunjung dicairkan otomatis BSU akan hangus dan akan dikembalikan ke kas 

negara.Buat pekerja penerima BSU 2022, siap-siap kecewa jika tak segera mencairkan dana bantuan 

sampai batas waktu yang ditentukan.Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker telah 

memperpanjang batas waktu pencairan BSU Rp 600. 000 hingga 27 Desember 2022.Informasi tersebut 

diketahui melalui akun Instagram @kemnaker pada Selasa, (20/12/2022)."Batas Waktu Pencairan 

BSU2022 Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2022," tulis akun Kemnaker.Sekjen 

Kemnaker Anwar Sanusi menuturkan, masih ada sekitar 900. 000 pekerja yang belum mencairkan BSU 

2022.Anwar mengatakan, sisa dana BSU 2022 yang tidak dicairkan oleh penerima nantinya akan 

dikembalikan ke kas negara.Oleh karena itu ia meminta agar semua penerima segera mencairkan BSU 

2022 di Kantor Pos terdekat."Saat ini, kami sebarkan informasi kalau dia menerima BSU," jelas dia.Lalu, 

bagaimana cara mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos?Sebelum mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos, perlu 

diketahui cara mengecek status penerima yang dilakukan lewat aplikasi Pospay terlebih dahulu.Pospay 

merupakan aplikasi layanan milik PT Pos Indonesia yang bisa memudahkan pelanggan dalam memilih 

layanan Kantor Pos. Mulai dari cek bantuan hingga mengirim uang.Adapun cara cek status penerima BSU 

2022 melalui aplikasi Pospay:1. Menyiapkan handphone (HP), lalu unduh Aplikasi PosPay di Play Store.2. 
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Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun. Caranya dengan membuat username, password, 

memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi.3. Jika akun berhasil dibuat, 

masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan 

klik logo Kemenaker.4. Klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan".5. Kemudian klik "Ambil Foto 

Sekarang" untuk mengambil foto e-KTP. Apabila sistem tidak bisa memproses foto, bisa ambil ulang foto 

e-KTP Anda.5. Kemudian klik "Ambil Foto Sekarang" untuk mengambil foto e-KTP. Apabila sistem tidak 

bisa memproses foto, bisa ambil ulang foto e-KTP Anda.6. Masukkan data pribadi.7. Pastikan data yang 

diisi sudah benar dan lengkap, lalu klik "Lanjutkan".8. Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status 

penerima BSU.9. Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, akan muncul QR 

Code dengan keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemenaker 1, untuk pencairan dana 

BSU"Apabila NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, muncul notifikasi 

"NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU".Bagi para pekerja atau buruh yang sudah ditetapkan sebagai 

calon penerima BSU 2022, bisa langsung mendatangi kantor pos terdekat.Pekerja atau buruh penerima 

BSU tidak perlu mendatangi kantor pos sesuai domisili, sebab petugas tetap akan melayani pencairan 

BSU 2022.Untuk melakukan pencairan BSU di kantor pos, pekerja dapat membawa persyaratan berikut:- 

Kartu Tanda Penduduk (KTP)- Tangkapan layar (screenshot) status penyaluran bantuan di portal SiapKerja 

atau laman bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan"Jika situs tersebut tak bisa 

diakses, maka calon penerima bantuan bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari 

perusahaan masing-masing.Baca artikel lainnya TribunJakarta. com di Google News 
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Title Apindo Prediksi Badai PHK Masih Berlanjut Sampai 2023 | - 

Harianjogja.com 

Author Harian Jogja Digital 

Media 

Media News Harian Jogja Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Negative 

Link http://news.harianjogja.com/read/2022/12/21/500/1120892/apindo-prediksi-badai-phk-

masih-berlanjut-sampai-2023 

Summary Harianjogja.com, JAKARTA-Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) memprediksi badai PHK 

(pemutusan hubungan kerja) masih akan berlanjut hingga kuartal I/2023. Ketua Umum 

Apindo, Haryadi B. Sukamdani, menerangkan proyeksi tersebut lantaran ada penurunan 

agregat dalam permintaan ekspor untuk produk hasil industri padat karya secara besar-

besaran di penghujung tahun ini. Dari pandangan Apindo, regulasi Permenaker No. 18/2022 

terkait kenaikan UMP tidak sejalan dengan keseimbangan pasar dan pemberi kerja dalam 

memberi upah, sehingga dapat menahan penyerapan tenaga kerja. Ketua Bidang 

Ketenagakerjaan Apindo, Anton Supit, menambahkan dalam kondisi ini sangat penting untuk 

mempertahankan lapangan kerja, sebab dengan adanya PHK, artinya akan terjadi 

peningkatan kemiskinan. 

 

Harianjogja.com, JAKARTA -Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) memprediksi badai PHK (pemutusan 

hubungan kerja) masih akan berlanjut hingga kuartal I/2023.Ketua Umum Apindo, Haryadi B. Sukamdani, 

menerangkan proyeksi tersebut lantaran ada penurunan agregat dalam permintaan ekspor untuk produk 

hasil industri padat karya secara besar-besaran di penghujung tahun ini.Dari pandangan Apindo, regulasi 

Permenaker No.18/2022 terkait kenaikan UMP tidak sejalan dengan keseimbangan pasar dan pemberi 

kerja dalam memberi upah, sehingga dapat menahan penyerapan tenaga kerja."Bukan perkara semata-

mata dari formula saja, bukan untuk kepentingan korporasi tapi kepentingan lebih luas yaitu kepentingan 

penyerapan tenaga kerja yang lebih besar," ujarnya.Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Anton Supit, 

menambahkan dalam kondisi ini sangat penting untuk mempertahankan lapangan kerja, sebab dengan 

adanya PHK, artinya akan terjadi peningkatan kemiskinan. 
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Title Daftar UMP, UMK, UMR Kota Sabang, Aceh 2023, Naik 7,8 

Persen Jadi Rp 3.413.666 

Author Ma'Sum Afnani 

Media Tribun News Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/21/daftar-ump-umk-umr-kota-sabang-

aceh-2023-naik-78-persen-jadi-rp-3413666 

Summary Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR) Kota Sabang, Aceh 

tahun 2023 naik sebesar 7,8 persen. UMK Kota Sabang 2023 naik sebesar Rp 247. 206 dari 

tahun 2022 menjadi Rp 3.413.666. Adapun besaran UMK Kota Sabang 2023 tersebut 

mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2023. Kenaikan UMK Kota Sabang 2023 

ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kota Sabang, Faisal. 

 

 

 

 Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR) Kota Sabang, Aceh tahun 2023 

naik sebesar 7,8 persen. UMK Kota Sabang 2023 naik sebesar Rp 247. 206 dari tahun 2022 menjadi Rp 

3.413.666. Adapun besaran UMK Kota Sabang 2023 tersebut mengacu pada Upah Minimum Provinsi 

(UMP) Aceh 2023.Kenaikan UMK Kota Sabang 2023 ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, Faisal. Faisal menyampaikan, besaran UMP 

Aceh 2023 naik menjadi Rp 3.413.666. UMP Aceh 2023 tersebut berlaku pada 1 Januari 2023 mendatang. 

"Kita belum ada dewan pengupahan, maka UMK kita akan mengacu kepada UMP Provinsi Aceh tahun 

2023 yang telah ditetapkan," ujar Faisal kepada Serambinews.com, Jumat (2/12/2022). Menurut Faisal, 

di Provinsi Aceh yang ada UMK hanya Banda Aceh dan Aceh Tamiang. Sebab, Banda Aceh dan Aceh 

Tamiang telah memiliki dewan pengupahan.Sementara, bagi daerah yang tidak ada UMK seperti Kota 

Sabang, tetap mengacu pada UMP Aceh. UMP Aceh 2023 telah ditetapkan naik sebesar 7,8 persen atau 

Rp 247.206. Hal ini diputuskan dalam rapat pleno untuk memberikan masukan kepada Gubernur dalam 

rangka penetapan UMP Aceh 2023 pada Selasa (22/11/2022). "Berdasarkan rekomendasi (dari rapat 

pleno) tersebut, Gubernur telah menetapkan penyesuaian UMP Aceh 2023 sebesar 7,8 persen." 

"Sehingga untuk tahun 2023 UMP Aceh menjadi sebesar Rp 3.413.666 atau naik sebesar Rp 247. 206 dari 

tahun 2022," ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, dikutip dari laman acehprov.go.id. 

MTA mengatakan, dasar kenaikan UMP itu berpedoman pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI 
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Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Penetapan ini kemudian 

dituangkan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1539/2022 tanggal 24 November 2022 tentang 

Penetapan UMP Aceh Tahun 2023 dan dinyatakan berlaku pada 1 Januari 2023. Sesuai peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022, penetapan atas penyesuaian nilai Upah Minimum tidak boleh 

melebihi 10 persen. Apabila hasil dari perhitungan yang dilakukan dengan formula melebihi 10 persen, 

Gubernur menetapkan UMP dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen. Hasil perhitungan UMP Aceh 

2023 diketahui tidak melebihi 10 persen. Penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan hasil perhitungan 

dengan formula, yakni 7,81 persen. MTA menambahkan, perusahaan yang selama ini telah memberikan 

upah lebih tinggi dari UMP, dilarang mengurangi atau menurunkan upah setelah keluarnya keputusan 

ini. "Kita mengharapkan agar setiap perusahaan yang ada di Provinsi Aceh mengikuti regulasi tentang 

Upah Minimum tersebut dan penerapan UMP di perusahaan akan diawasi dan dipantau oleh pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan." "Perusahaan yang membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas MTA. 
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Title Asyik Pencairan Dana BSU Diperpanjang Sampai 27 

Desember, Cek Nama Penerima di Sini! 

Author Hannie Mauliyandinie 

Media Jabar Ekspres Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/asyik-pencairan-dana-bsu-diperpanjang-

sampai-27-desember-cek-nama-penerima-di-sini 

Summary Kemudian pada aplikasi Pospay akan menampilkan status penerima BSU 2022. 5. Lengkapi 

identitas diri dan pastikan data yang diisi sudah benar, kemudian klik ' lanjutkan '. 6. 7. Kode 

QR akan muncul apabila Anda tertulis sebagai penerima BSU 2022. 8. QR code ini akan 

muncul dengan keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemenaker 1, tunjukkan 

QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU". 

 

 

 

5. Lengkapi identitas diri dan pastikan data yang diisi sudah benar, kemudian klik ' lanjutkan '.6. Kemudian 

pada aplikasi Pospay akan menampilkan status penerima BSU 2022.7. Kode QR akan muncul apabila Anda 

tertulis sebagai penerima BSU 2022.8. QR code ini akan muncul dengan keterangan "Selamat Anda 

menerima QRCode BSU Kemenaker 1, tunjukkan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU".9. 

Tunjukkan kode QR ke kantor pos dan pencairan dana BSU 2022 bisa Anda ambil!Demikian informasi 

mengenai cara mengecek nama penerima BSU dan cara pencairan dan BSU yang dapat Anda ketahui. 
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Title Warganet Protes Status BSU Sudah Tersalurkan ke Bank Tetapi 

Dana Belum Masuk, Begini Tanggapan Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169053/warganet-protes-status-bsu-sudah-

tersalurkan-ke-bank-tetapi-dana-belum-masuk-begini-tanggapan-kemnaker 

Summary Dalam postingan tersebut Kemnaker mengumumkan bahwa pencairan BSU diperpanjang 

hingga 27 Desember 2022. Batas Waktu Pencairan #BSU2022 Diperpanjang sampai dengan 

tanggal 27 Desember 2022 lho," tulis Kemnaker. Ternyata masih banyak kendala yang 

dialami oleh penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam hal pencairan dana. Selasa, 20 

Desember 2022 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengunggah sebuah postingan 

di media sosial Instagram. 

 

 

 

Ternyata masih banyak kendala yang dialami oleh penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam hal 

pencairan dana.Selasa, 20 Desember 2022 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengunggah 

sebuah postingan di media sosial Instagram.Dalam postingan tersebut Kemnaker mengumumkan bahwa 

pencairan BSU diperpanjang hingga 27 Desember 2022.BSU dapat diambil di Kantor Pos mana saja yang 

terdekat dari lokasi Rekanaker.Tunjukkan QRcode pada aplikasi Pospay serta membawa kartu identitas 

untuk mencairkan BSU di Kantor Pos."Kabar Baik Untukmu Rekanaker! Batas Waktu Pencairan #BSU2022 

Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 lho," tulis Kemnaker."Yuk segera cek melalui 

aplikasi Pospay @posindonesia.ig setelah itu segera cairkan dikantor pos terdekat," sambungnya lagi. 
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Title Cara Cek Penerima BSU 2022 di Aplikasi Pospay, Segara Cairkan 

BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 Sebelum 27 Desember 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997551/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-

aplikasi-pospay-segara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-sebelum-27-desember 

Summary Pencairan Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 kembali diperpanjang oleh pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Awalnya, batas waktu pencairan BSU 2022 

ditetapkan sampai tanggal 20 Desember, namun kini diperpanjang hingga 27 Desember 

2022. Para pekerja yang sudah memenuhi syarat dan jadi penerima BSU 2022, namun masih 

belum mencairkannya, bisa segera mengambil dana bantuan tersebut lewat Kantor Pos. Cara 

mencairkan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 ini juga cukup mudah, hanya perlu 

menunjukkan kode QR untuk mencairkan dana lewat Kantor Pos. 

 

Pencairan Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 kembali diperpanjang oleh pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker).Awalnya, batas waktu pencairan BSU 2022 ditetapkan sampai tanggal 20 

Desember, namun kini diperpanjang hingga 27 Desember 2022.Para pekerja yang sudah memenuhi 

syarat dan jadi penerima BSU 2022, namun masih belum mencairkannya, bisa segera mengambil dana 

bantuan tersebut lewat Kantor Pos.Cara mencairkan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 ini juga 

cukup mudah, hanya perlu menunjukkan kode QR untuk mencairkan dana lewat Kantor Pos.Kode QR 

tersebut bisa didapatkan oleh para pekerja setelah melakukan cek penerima melalui aplikasi Pospay dan 

ditetapkan sebagai penerima.Untuk itu, bagi para pekerja yang masih bingung sudah terdaftar atau tidak 

jadi penerima BSU 2022, bisa cek namanya lewat aplikasi Pospay dengan cara berikut ini:1. Unduh aplikasi 

Pospay di Play Store.2. Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun.3. Buat username, password, dan 

masukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi.4. Jika pendaftaran akun berhasil, 

langkah selanjutnya masuk kembali menggunakan akun yang sudah terdaftar dengan cara klik tombol 

berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kemenaker.5. Setelah itu klik menu "BSU 

Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan".6. Lanjut klik tautan Ambil Foto Sekarang untuk mengambil 

foto e-KTP. Jika sistem tidak bisa memproses foto, Anda bisa kembali mengambil ulang foto e-KTP.7. 

Masukkan data pribadi.8. Jika NIK sudah sesuai dengan data penerima BSU, maka akan muncul kode 

QR.9. Kode QR tersebut dapat ditunjukan saat mengambil dana bantuan di Kantor Pos sebagai bukti 

penerima BSU. 
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Title Kepala BPVP Serahkan Penghargaan Siddhakarya Pada Pelaku 

Usaha di Sulawesi Barat 

Author _noname 

Media Sultra Demo Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://sultrademo.co/kepala-bpvp-serahkan-penghargaan-siddhakarya-pada-pelaku-usaha-

di-sulawesi-barat 

Summary Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari Dr La Ode Haji Polondu 

menyerahkan penghargaan penganugerahan Siddhakarya terhadap para pelaku usaha di 

Provinsi Sulawesi Barat. Kepala BPVP Kendari, La Ode Haji Polondu, mengatakan, 

penganugerahan Siddhakarya Tahun 2022 sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan 

kepada perusahaan kecil, menengah, dan besar yang dapat dijadikan percontohan standar 

keberhasilan bagi perusahaan- perusahaan lain di Provinsi Sulawesi Barat. Diketahui, Dalam 

penghargaan Siddhakarya, turut dirangkaikan dengan pemberian penghargaan lembaga 

kerja sama Bipartit dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat. Penyerahan yang 

dilakukan Kepala BPVP Kendari untuk mewakili Direktur Bina Peningkatan Produktivitas 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Dirjen Binalavotas) 

Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dr Ghazmahadi. 

 

Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari Dr La Ode Haji Polondu menyerahkan 

penghargaan penganugerahan Siddhakarya terhadap para pelaku usaha di Provinsi Sulawesi 

Barat.Penyerahan yang dilakukan Kepala BPVP Kendari untuk mewakili Direktur Bina Peningkatan 

Produktivitas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Dirjen Binalavotas) 

Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dr Ghazmahadi.Bacaan Lainnya Pj Wali Kota Sidak Sejumlah Tempat, 

Harga dan Komoditas Barang Terpantau Stabil Polres Baubau Gelar Rakor Lintas Sektoral dalam Rangka 

Kesiapan Pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Tahun 2023 Petugas Kebersihan Akan 

Diproriaritaskan di Tiap KelurahanKepala BPVP Kendari, La Ode Haji Polondu, mengatakan, 

penganugerahan Siddhakarya Tahun 2022 sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan kepada 

perusahaan kecil, menengah, dan besar yang dapat dijadikan percontohan standar keberhasilan bagi 

perusahaan- perusahaan lain di Provinsi Sulawesi Barat.Ia menjelaskan, penganugerahan produktivitas 

terdiri atas 2 penghargaan yakni Siddhakarya yang berarti Karya Prima dan Paramakarya yang diartikan 

Karya Unggul, yang diberikan langsung oleh Presiden RI atas kualitas dan produktivitas tertinggi tingkat 

nasional."Penilaian performa perusahaan dilakukan dengan menggunakan Metode Sistem Manajemen 

Peningkatan Produktivitas (SIMPPRO), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2021, yang diadaptasi dari Metode Business Excellence Malcolm 

Baldrige Criteria," terangnya, Rabu, (21/12/22).Diketahui, Dalam penghargaan Siddhakarya, turut 

dirangkaikan dengan pemberian penghargaan lembaga kerja sama Bipartit dari Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Sulawesi Barat. 
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Title Rayakan HUT 45 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan Wajah dan 

Fitur Layanan Baru : Jurnal Berita Ekonomi Nasional 

Author Https 

Media Economiczone.id Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://economiczone.id/read/3037/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-

wajah-dan-fitur-layanan-baru 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang saat ini genap berusia 45 tahun meluncurkan 

wajah baru pelayanannya kepada seluruh pekerja Indonesia. Mempertegas apa yang 

disampaikan Roswita, Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama BPJAMSOSTEK mengatakan, 

peringatan HUT ke 45 tahun ini disambut pihaknya dengan semangat patriotisme yang 

pantang menyerah dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan visi mulia BPJAMSOSTEK, 

yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan 

mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. ECONOMIC ZONE- Jakarta, 20 Desember 2022. 

Peluncuran wajah baru layanan itu dilakukan pada acara gala dinner peringatan HUT yang 

dihadiri seluruh stakeholders baik dari pemerintah, serikat pekerja/ buruh, asosiasi 

pengusaha, perbankan, pemberi kerja hingga perwakilan peserta. 

 

 

 

ECONOMIC ZONE - Jakarta, 20 Desember 2022. BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang saat ini 

genap berusia 45 tahun meluncurkan wajah baru pelayanannya kepada seluruh pekerja Indonesia. 

Peluncuran wajah baru layanan itu dilakukan pada acara gala dinner peringatan HUT yang dihadiri seluruh 

stakeholders baik dari pemerintah, serikat pekerja/ buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja 

hingga perwakilan peserta.Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia menyampaikan wajah 

baru yang diperkenalkan malam ini antara lain perubahan desain kantor cabang layanan yang semakin 

fresh, hangat, dan mengusung konsep green design. Kemudian Jamsostek Mobile (JMO) dengan fitur 

unggulan baru yang berfokus pada finansial dan kesejahteraan pekerja, dan juga penggunaan seragam 

baru dengan tema Anaka Prathama yang dalam bahasa sansekerta berarti kesuksesan dan penuh 

semangat dalam melayani."Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Peserta dan Stakeholder 

atas kepercayaan, dukungan dan kerja samanya dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia. 

Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam upaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan 

tepat bagi pekerja dengan memastikan janji layanan terlaksana dengan sempurna," ucap Roswita.Hadir 
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pada kegiatan ini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy.Lebih jauh Roswita menjelaskan 

pihaknya mengupayakan pelayanan yang maksimal melalui proses layanan yang lebih mudah dan ringkas, 

kemudahan akses layanan melalui kanal fisik dan digital, solutif menangani keluhan dan lebih 

informatif."JMO akan ada fitur perumahan pekerja yang diperuntukan bagi pekerja yang membutuhkan 

fasilitas pembiayaan perumahan, fitur alternatif penyediaan pinjaman konsumtif kepada peserta, selain 

itu ada juga fitur promo, fitur streaming, fitur e-wallet, fitur top-up dan tagihan. Fitur-fitur terbaru ini 

merupakan komitmen kami untuk menjadikan JMO sebagai one access to digital ecosystem, untuk 

memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih lengkap," tambahnya.Sepanjang tahun 

2022 BPJAMSOSTEK juga berkolaborasi dengan stakeholders untuk memberikan pelayanan publik, di 

antaranya bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan implementasi program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, penyederhanaan regulasi program Jaminan Hari Tua (JHT), perlindungan bagi PMI 

di luar negeri, bersama Pemerintah Daerah memberikan santunan kepada pekerja yang mengalami risiko 

kerja di wilayahnya masing-masing untuk menunjukan peran negara melindungi pekerja.Mempertegas 

apa yang disampaikan Roswita, Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama BPJAMSOSTEK mengatakan, 

peringatan HUT ke 45 tahun ini disambut pihaknya dengan semangat patriotisme yang pantang 

menyerah dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan visi mulia BPJAMSOSTEK, yaitu mewujudkan 

jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh pekerja 

Indonesia. Semangat patriotisme tersebut juga tersirat ke dalam tema besar HUT BPJAMSOSTEK yaitu 

"Satukan Semangat, Sejahterakan Pekerja"."Tahun ini kami telah melakukan beberapa inisiatif dan juga 

mendapat torehan positif atas kinerja yang dilakukan seluruh insan BPJAMSOSTEK, dari sisi kepesertaan, 

tahun ini rekor tertinggi penambahan peserta selama 1 tahun yaitu meningkat 5 juta lebih pekerja, posisi 

saat ini pekerja terlindungi 35 juta, kami akan upayakan terus melalui kampanye "Kerja Keras Bebas 

Cemas", sedangkan dari sisi tata kelola kita juga mendapatkan 5 international recognition dari ISSA, ini 

merupakan yg terbanyak di Asia, yang menunjukkan praktik yang kami lakukan sudah sejalan dengan 

global best practices serta mulai dipandang di level internasional," jelas Anggoro.Menutup kegiatan 

tersebut, dirinya mengatakan pencapaian-pencapaian tersebut tidak lepas dari peran aktif, sinergi dan 

kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder BPJAMSOSTEK."Harapannya, seluruh ekosistem jaminan 

sosial ketenagakerjaan yang baik ini terus kita jaga, seluruh stakeholder selalu bersatu, bersinergi dan 

bergerak bersama dalam misi mulia untuk perlindungan dan kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia. 

Mari Satukan Semangat, Sejahterakan Pekerja!," pungkas Anggoro. 
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Title Hore! Pencairan BSU 2022 Diperpanjang hingga 27 Desember 

2022, Segera Cek Penerima dan Cairkan Bantuan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095997361/hore-pencairan-bsu-2022-

diperpanjang-hingga-27-desember-2022-segera-cek-penerima-dan-cairkan-bantuan 

Summary Pencairan BSU 2022 diperpanjang hingga 27 Desember 2022, segera cek penerima dan 

cairkan bantuan. Kabar terbaru soal pencairan BSU 2022 disampaikan oleh pihak Kemnaker, 

di mana pencairan BSU 2022 diperpanjang hingga 27 Desember 2022. Batas waktu pencairan 

BSU 2022 diperpanjang sampai dengan 27 Desember 2022 lho," tulis caption unggahan 

Instagram resmi Kemensos, sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com pada Rabu, 

21 Desember 2022. Adapun untuk bisa mencairkan BSU 2022, pekerja atau buruh harus 

melakukan cek penerima di link bsu.kemnaker.go.id dan aplikasi PosPay. 

 

Hore! Pencairan BSU 2022 diperpanjang hingga 27 Desember 2022, segera cek penerima dan cairkan 

bantuan.Kabar terbaru soal pencairan BSU 2022 disampaikan oleh pihak Kemnaker, di mana pencairan 

BSU 2022 diperpanjang hingga 27 Desember 2022.Adapun untuk bisa mencairkan BSU 2022, pekerja atau 

buruh harus melakukan cek penerima di link bsu.kemnaker.go.id dan aplikasi PosPay."Kabar baik 

untukmu Renkanaker! Batas waktu pencairan BSU 2022 diperpanjang sampai dengan 27 Desember 2022 

lho," tulis caption unggahan Instagram resmi Kemensos, sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-

Depok.com pada Rabu, 21 Desember 2022.Adapun berikut penjelasan cara cek penerima BSU 2022:1. 

Login di link bsu.kemnaker.go.id untuk cek penerima BSU 2022 yang cair hingga 27 Desember 

mendatang.2. Daftar akun baru untuk login kembali, dan cek BSU 2022 atau bantuan subsidi gaji yang 

cair hingga 27 Desember.3. Masukkan data diri lengkap pekerja atau buruh penerima BSU 2022 atau 

bantuan subsidi gaji yang cair hingga 27 Desember, kemudian masukkan kode OTP sesuai contoh yang 

tertera di website.4. Login kembali untuk cek penerima BSU 2022 atau bantuan subsidi gaji yang cair 

hingga 27 Desember.5. Masukkan dengan benar data pribadi pekerja atau buruh penerima BSU 2022 

atau bantuan subsidi gaji yang cair hingga 27 Desember (foto profil, status pernikahan, hingga tipe 

lokasi).6. Langkah terakhir, terima dan simpan informasi berupa notifikasi untuk dijadikan bukti 

pencairan BSU 2022 atau bantuan subsidi gaji yang cair hingga 27 Desember.Jika sudah, berikutnya 

unduh aplikasi PosPay untuk bisa dapat QR Code dalam rangka mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos 

terdekat dengan batas waktu hingga 27 Desember.1. Unduh aplikasi PosPay melalui Play Store di HP 

Android agar dapat QR Code untuk cairkan BSU 2022.2. Login dan klik pada lambang (i), lalu klik pada 

logo Kemnaker untuk melanjutkan ke proses berikutnya untuk mencairkan BSU 2022.3. Klik pilihan menu 

'BSU' dari Kemnaker dan ambil foto KTP buruh atau pekerja, untuk diunggah di aplikasi PosPay dengan 

benar sesuai ukuran yang disarankan. 
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Title Pengusaha Ingatkan Badai PHK Selanjutnya di Industri 

Padat Karya 

Author Medcom.Id Developer 

Media Medcom.id Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/1bVdRdPK-pengusaha-ingatkan-badai-phk-

selanjutnya-di-industri-padat-karya 

Summary Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani mengingatkan potensi 

badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih bisa terjadi di industri padat karya meskipun 

dalam beberapa waktu terakhir gelombang PHK telah terjadi. Menurut Shinta, PHK terjadi 

akibat penurunan permintaan ekspor yang dialami industri padat karya. "Saat ini PHK sudah 

terjadi di pabrik sepatu. Kita mendapat laporan sudah 40 persen, PHK-nya sudah terjadi. 

 

 Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani mengingatkan potensi badai 

pemutusan hubungan kerja (PHK) masih bisa terjadi di industri padat karya meskipun dalam beberapa 

waktu terakhir gelombang PHK telah terjadi.Menurut Shinta, PHK terjadi akibat penurunan permintaan 

ekspor yang dialami industri padat karya."Saat ini PHK sudah terjadi di pabrik sepatu. Kita mendapat 

laporan sudah 40 persen, PHK-nya sudah terjadi. Kalau dikatakan PHK belum terjadi, lihat saja data BPJS 

deh. BPJS mengatakan sampai Oktober aja sudah 800 ribu lebih," kata Shinta saat ditemui dalam acara 

Outlook Perdagangan Indonesia 2023 dilansir Media Indonesia, Rabu, 21 Desember 2022.Selain pabrik 

sepatu, lanjut Shinta, PHK juga terjadi di industri furnitur dan tekstil. Ia mengatakan, dengan 

ketidakpastiaan perekonomian global, pemerintah juga harus bersiap dengan badai PHK massal yang 

akan terjadi."Belum lagi kemarin industri tekstil juga komplain tentunya dengan adanya Permenaker 18 

itu yang berhubungan dengan pengupahan. Katanya kita sudah jatuh ditimpa tangga pula," ujarnya.Dia 

juga meminta pemerintah dapat mengambil peran dalam mencegah hal tersebut agar imbas PHK di 

industri padat karya tidak lebih dalam lagi."Basically, sudah sulit makin sulit lagi, dengan adanya 

perubahan formula (pengupahan) itu menjadi lebih tinggi lagi," tegasnya.Menurut Shinta, jika saat ini 

saja industri padat karya sudah melakukan PHK dengan jumlah yang sangat besar, tentunya kondisi tahun 

depan akan lebih buruk lagi jika tidak ditangani."Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. 

Bagaimana membantu jangan sampai industri padat karya kita ini makin susah di zaman serba susah 

seperti saat ini," ucapnya. 
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Title Masih Ada Ribuan Pekerja di Gresik Belum Ambil 

BSU 

Author Muhammad Rezereno 

Media Rmol Jatim Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.rmoljatim.id/2022/12/21/masih-ada-ribuan-pekerja-di-gresik-belum-ambil-

bsu 

Summary Sebanyak 1.550 penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU di Kabupaten Gresik, belum 

mengambil bantuan sosial dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) senilai Rp 600. 000 

perorang. Menurut Ketua Satgas Penyaluran BSU Kantor Pos Gresik Andalusia, batas akhir 

pengambilan BSU telah ditetapkan pada 20 Desember. "Bagi para penerima BSU yang belum 

mengambil haknya, bisa langsung datang di Kantor Pos Cabang Gresik. Ditambahkannya, 

bagi penerima BSU yang berada diluar daerah atau pindah kerja keluar dari Gresik. 

 

Sebanyak 1.550 penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU di Kabupaten Gresik, belum mengambil 

bantuan sosial dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) senilai Rp 600. 000 perorang.Menurut Ketua 

Satgas Penyaluran BSU Kantor Pos Gresik Andalusia, batas akhir pengambilan BSU telah ditetapkan pada 

20 Desember. Namun diperpanjang seminggu atau hingga 27 Desember mendatang."Bagi para penerima 

BSU yang belum mengambil haknya, bisa langsung datang di Kantor Pos Cabang Gresik. Kalau sampai 

tanggal 27 Desember ini tidak diambil, maka akan dikembalikan ke Kemenaker," ujarnya dikutip Kantor 

Berita Rabu (21/12).Ditambahkannya, bagi penerima BSU yang berada diluar daerah atau pindah kerja 

keluar dari Gresik. Bisa tetap mengambil di Kantor Pos terdekat, dengan menunjukkan KTP."Adanya BSU 

yang belum kunjung diambil ini, kemungkinan penerimanya sudah resign dari perusahaan tetapi masih 

tercatat bekerja dan sebagai penerima BSU. Bahkan, ada juga penerima yang sekarang berada di luar 

negeri," tuturnya.Dalam tengang waktu seminggu kedepan ini lanjut Andalusia, pihaknya akan 

melakukan beberapa upaya untuk memaksimalkan penyaluran BSU bisa tuntas."Jika dirasa perlu petugas 

akan mendatangi rumah yang bersangkutan, sebab yang menentukan berhak menerima BSU adalah 

Kemenaker," sambungnya.Ditanya jika ada pekerja yang mungkin tidak tau atau mengerti bahwa dirinya 

masuk dalam daftar penerima BSU apa yang harus dilakukan. Andalusia menegaskan untuk 

mengetahuinya bisa mendownload dan mengaktifkan aplikasi pospay di Play Store."Dalam aplikasi 

pospay terdapat daftar nama penerima BSU, jadi kalau ada pekerja yang pingin tau namanya masuk atau 

tidak bisa dicek," imbaunya."Kita akan maksimalkan penyelesaian masalah ini, termasuk memasifkan 

pengumuman di media mainstream atau media sosial. Bahkan, kami sudah pampang list nama penerima 

yang belum ambil BSU di medsos," pungkasnya.Untuk diketahui, bahwa penerima BSU di Kabupaten 

Gresik tercatat sebanyak 19.469 orang. Sedangkan penerima BSU ini, adalah pekerja yang terdaftar 

sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Selain itu, penerima BSU yang harus mengambil di Kantor Pos 

adalah mereka yang akun rekening Bank Himbaranya sudah tidak aktif, atau belum memiliki rekening 

sama sekali. 

  



 

148 

 

Title 9 Perusahaan Skala Kecil, Menengah, Besar dapat 

Anugerah Olimpiade Pengupahan 

Author . Diterbitkan Saat Lalu . 

Oleh Sue 

Media Posbekasi Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://posbekasi.com/2022/12/21/9-perusahaan-skala-kecil-menengah-besar-dapat-

anugerah-olimpiade-pengupahan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan teladan kepada 9 perusahaan yang 

telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. Perusahaan-

perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, dan besar. Menaker 

dalam sambutannya menyatakan rasa bangga terhadap antusiasme perusahaan yang 

mendaftar sebagai peserta OPBP. Padahal, dalam kurun 2 tahun terakhir, hubungan 

industrial ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat luar biasa akibat pandemi Covid-

19. 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan teladan kepada 9 perusahaan yang telah 

menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. Perusahaan-perusahaan tersebut 

terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, dan besar.Menaker dalam sambutannya menyatakan rasa 

bangga terhadap antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai peserta OPBP. Padahal, dalam kurun 

2 tahun terakhir, hubungan industrial ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat luar biasa akibat 

pandemi Covid-19. Menaker mengatakan, para peserta OPBP secara sukarela menunjukan data 

hubungan kerja di perusahaan dalam waktu 2 terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan 

kerja berjalan dalam suasana yang kondusif. Selain itu, perusahaan peserta OPBP juga berinisiatif untuk 

menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan masing-masing. "Antusiasme dan 

kondisi hubungan industrial di perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan harapan untuk terus 

mendorong penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang diawali dengan penerapan skema 

struktur dan skala upah," kata Menaker. Lebih lanjut Menaker mengatakan, penerapan struktur dan skala 

upah di perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur dan skala upah 

merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari 9 lompatan 

yang dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan Industrial. Manifestasi visi baru 

hubungan industrial tersebut akan terdeteksi dari penghargaan perusahaan terhadap pekerja/buruh 

yang produktif melalui upah yang diterimanya. Pekerja/buruh yang produktif akan memperoleh upah 

yang lebih tinggi. Sebaliknya pekerja/buruh yang tidak produktif akan memperoleh imbalan yang lebih 

rendah. "Dengan sistem pengupahan seperti ini, maka menjadi keharusan bagi pekerja/buruh untuk 

tetap konsisten meningkatkan produktivitasnya agar memperoleh upah yang dapat mensejahterakan 

pekerja/buruh dan keluarganya. "Pada akhirnya, sistem pengupahan berbasis produktivitas akan 

berevolusi menjadi pengupahan yang efektif dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan 

produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menunjang keberhasilan perusahaan," imbuh 

Menaker. Menaker berharap melalui pemberian penghargaan perusahaan teladan tersebut menjadi 

prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing dalam penerapan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas.  
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Title Cara Pencairan Dana BSU 2022 Rp600. 000 yang 

Diperpanjang, Mudah dan Tidak Ribet 

Author Hannie Mauliyandinie 

Media Jabar Ekspres Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/cara-pencairan-dana-bsu-2022-rp600-000-

yang-diperpanjang-mudah-dan-tidak-ribet 

Summary Masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS, kemudian buatlah PIN transaksi Masuk 

kembali ke akun yang sudah terdaftar Pilih tombol (i) yang berwarna merah (ada di pojok 

kanan bawah), kemudian klik logo Kemnaker Pilih opsi "BSU Kemnaker 1" pada bagian "Jenis 

bantuan" Klik 'Ambil Foto Sekarang' dan klik kamera untuk mengunggah e-KTP penerima BSU 

2022. Buka aplikasi Pospay dan temukan QR Code sebagai bukti penerima BSU 2022 Datang 

ke Kantor Pos terdekat untuk pencairannya Tunjukkan QR Code di aplikasi Pospay tadi dan 

tunjukkan Kartu Identitas penerima BSU (KTP) saat melakukan pencairan di Kantor Pos. Cara 

Melihat QR Code untuk Penerima BSU 2022 di Aplikasi Pospay Download aplikasi Pospay di 

Google Play Store (Android) atau App Store (iOS). Demikian informasi yang dapat Anda 

ketahui terkait pencairan dana Bantuan Subsidi Upah 2022 yang telah diperpanjang 

pencairannya hingga tanggal 27 Desember 2022. 

 

Jika sudah terdaftar, Anda dapat melakukan pencairannya di kantor pos. Buka aplikasi Pospay dan 

temukan QR Code sebagai bukti penerima BSU 2022 Datang ke Kantor Pos terdekat untuk pencairannya 

Tunjukkan QR Code di aplikasi Pospay tadi dan tunjukkan Kartu Identitas penerima BSU (KTP) saat 

melakukan pencairan di Kantor PosCara Melihat QR Code untuk Penerima BSU 2022 di Aplikasi Pospay 

Download aplikasi Pospay di Google Play Store (Android) atau App Store (iOS). Buka aplikasi Pospay yang 

selesai dipasang pada HP Anda Buat akun dan daftarkan dengan memasukan username dan password. 

Masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS, kemudian buatlah PIN transaksi Masuk kembali ke akun 

yang sudah terdaftar Pilih tombol (i) yang berwarna merah (ada di pojok kanan bawah), kemudian klik 

logo Kemnaker Pilih opsi "BSU Kemnaker 1" pada bagian "Jenis bantuan" Klik 'Ambil Foto Sekarang' dan 

klik kamera untuk mengunggah e-KTP penerima BSU 2022. Isilah identitas diri sesuai dengan KTP 

penerima mulai dari nama, nomor NIK, alamat, serta nomor telepon Klik lanjutkan Kode QR akan muncul 

apabila Anda terdaftar sebagai penerima BSU 2022.Demikian informasi yang dapat Anda ketahui terkait 

pencairan dana Bantuan Subsidi Upah 2022 yang telah diperpanjang pencairannya hingga tanggal 27 

Desember 2022. 
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Title Diblacklist dari Penerima Subsidi Upah BSU Januari 2023, 

Kelompok Ini Gigit Jari! 

Author _noname 

Media Ayo Bogor Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-316169360/diblacklist-dari-penerima-subsidi-upah-

bsu-januari-2023-kelompok-ini-gigit-jari 

Summary -- Ada kelompok yang bakal dihapus dari daftar penerima Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan yang akan cair pada Januari 2023 tahun depan. Hal ini mengingat, sampai 

sekarang masih ada dana bantuan Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan periode 

Oktober yang masih mengendap di Kantor Pos. Padahal sebelumnya, Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemnaker sudah meminta agar para penerima Subsidi Upah BSU BLT 

BPJS Ketenagakerjaan periode Oktober segera mengambilnya ke Kantor Pos. Berdasarkan 

informasi yang sudah disampaikan, setidaknya ada 900 ribu penerima Subsidi Upah BSU BLT 

BPJS Ketenagakerjaan yang belum mengambil bantuan tersebut. 

 

 

 

-- Ada kelompok yang bakal dihapus dari daftar penerima Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

yang akan cair pada Januari 2023 tahun depan.Hal ini mengingat, sampai sekarang masih ada dana 

bantuan Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan periode Oktober yang masih mengendap di Kantor 

Pos.Padahal sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker sudah meminta agar para 

penerima Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan periode Oktober segera mengambilnya ke Kantor 

Pos.Berdasarkan informasi yang sudah disampaikan, setidaknya ada 900 ribu penerima Subsidi Upah BSU 

BLT BPJS Ketenagakerjaan yang belum mengambil bantuan tersebut.Sebelumnya Kemnaker sudah 

memberi batas waktu pengambilan Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Pos hingga 

tanggal 20 Desember 2022.Namun tampaknya, masih banyak para penerima Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan yang belum mengambil bantuan tersebut, sehingga batas pencairan di Kantor Pos 

diperpanjang sampai 27 Desember 2022.Jika Anda merupakan penerima Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan yang bingung bagaimana mengambil dana bantuan di Kantor Pos, simak informasi 

berikut. 
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Title Komnas Perempuan Sebut Nasib Undang-Undang PPRT Disandera 

DPR 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/komnas-perempuan-sebut-nasib-

undang-undang-pprt-disandera-dpr 

Summary Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti 

pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) 

yang mandek di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Komisioner Komnas Perempuan, 

Theresia Iswarini, RUU ini masih ada di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Oleh sebab itu, dia 

dan komisioner Komnas Perempuan lainnya mendorong agar para anggota dewan dari 

seluruh fraksi menyegerakan pengesahan RUU ini sebagai inisiatif DPR. "Komnas Perempuan 

mendorong betul dan akan bersama kawan-kawan supaya parlemen, Ibu Puan Maharani, 

kemudian juga Golkar, Nasdem, PKB, PPP, PAN, PKS untuk terus mendorong supaya Undang-

Undang PPRT ini masuk di paripurna." 

 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti pembahasan 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang mandek di Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR).Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini, RUU ini masih ada 

di Badan Musyawarah (Bamus) DPR.Tertahannya RUU itu, disebut Theresia seperti 

penyanderaan.Bahkan dia menganggap RUU PPRT mandek karena dijadikan alat politik."Saat ini masih 

ada di Badan Musyawarah. Masih terus disandera dan terus menjadi bagian dari alat politik," kata 

Theresia dalam orasinya di hadapan para PRT di Taman Pandang Istana Merdeka pada Rabu 

(21/12/2022).Para anggota dewan, disebut Theresia memiliki cara pandang bahwa RUU PPRT akan 

merusak kekeluargaan.Padahal, RUU ini justru akan menjadi fondasi yan kuat atas hubungan baik 

pemberi kerja dan PRT."Jadi pemberi kerja akan menjadi kawan," ujarnya.Oleh sebab itu, dia dan 

komisioner Komnas Perempuan lainnya mendorong agar para anggota dewan dari seluruh fraksi 

menyegerakan pengesahan RUU ini sebagai inisiatif DPR."Komnas Perempuan mendorong betul dan 

akan bersama kawan-kawan supaya parlemen, Ibu Puan Maharani, kemudian juga Golkar, Nasdem, PKB, 

PPP, PAN, PKS untuk terus mendorong supaya Undang-Undang PPRT ini masuk di paripurna."Sebagai 

informasi, RUU ini baru memasuki tahap pembahasan di DPR pada 2010 sejak diwacanakan pada 

2004.RUU tersebut terdiri atas 12 bab dan 34 pasal dan diketahui pembahasannya mangkrak selama 18 

tahun.Sepanjang 2011 hingga 2012, Komisi Ketenagakerjaan DPR itu telah melakukan riset di 10 

kabupaten/ kota, uji publik di 3 kota, hingga studi banding ke dua negara. Pada 2013, draf RUU akhirnya 

diserahkan ke Baleg.RUU Perlindungan PRT saat ini sudah menjadi RUU usul inisiatif DPR pascadisetujui 

Badan Legislasi (Baleg) DPR pada rapat Panja RUU Perlindungan PRT, Rabu (1/7/2020).Sementara dari 

pihak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan percepatan 

pengesahan RUU ini. Sebab, dapat menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola permasalahan 

bidang ketenagakerjaan.Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan terutama dalam 

melindungi para pekerja domestik atau PRT di Indonesia yang jumlahnya mencapai 4,2 juta 

orang."Percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT ini penting, sebagai payung hukum untuk 

melindungi pekerja rumah tangga.  
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Tahun Tidak Ribut 

Author _noname 
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Link http://money.kompas.com/read/2022/12/21/150447226/dorong-upah-berbasis-

produktivitas-menaker-harapannya-tiap-tahun-tidak-ribut 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong para pemberi kerja atau 

pengusaha untuk menerapkan upah berbasis produktivitas. Dirinya menekankan bahwa 

penetapan upah minimum yang diumumkan pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun. 

"Benar-benar Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan, kemudian turunannnya Undang-

Undang Cipta Kerja juga menegaskan bahwa upah minimum safety net untuk pekerja di 

bawah satu tahun," tegas Menaker. Sekali lagi Menaker menegaskan, bagi pekerja di atas 1 

tahun harus diterapkan struktur skala upah atau upah berbasis produktivitas. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong para pemberi kerja atau pengusaha untuk 

menerapkan upah berbasis produktivitas.Sehingga tidak ada lagi konflik yang dipermasalahkan terkait 

penetapan upah minimum. Upah berbasis produktivitas ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja lebih 

dari 1 tahun."Kita perkenalkan upah berbasis produktivitas untuk pekerja di atas satu tahun. Harapannya, 

tidak setiap tahun ribut berkaitan dengan upah minimum," kata dia di Outlook Perekonomian Indonesia 

2023, Rabu (21/12/2022).Dirinya menekankan bahwa penetapan upah minimum yang diumumkan 

pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja 

di bawah 1 tahun."Benar-benar Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan, kemudian turunannnya 

Undang-Undang Cipta Kerja juga menegaskan bahwa upah minimum safety net untuk pekerja di bawah 

satu tahun," tegas Menaker.Sekali lagi Menaker menegaskan, bagi pekerja di atas 1 tahun harus 

diterapkan struktur skala upah atau upah berbasis produktivitas."Untuk pekerja di atas satu tahun, 

perusahaan harus menetapkan struktur skala upah atau upah berbasis produktivitas," lanjut 

dia.Sebelumnya, Kemenaker telah mengumumkan kenaikan upah minimum tahun 2023 maksimal 10 

persen dan akan berlaku pada 1 Januari. Pemberlakuan ini pun berlaku bagi Upah Minimum Provinsi 

(UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah diumumkan pada 28 November (UMP) dan 

7 Desember 2022 (UMK). 
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Title Tak Ada Libur Nataru 2023 Bagi ASN Sumenep Author Fahmi Alfian 
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Link http://surabayaonline.co/2022/12/21/tak-ada-libur-nataru-2023-bagi-asn-sumenep 

Summary Momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 tidak ada kata libur bagi Aparatur Sipil 

Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura. Kemudian sebagai 

penegasan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Surat Edaran (SE) nomor 

800/852/435.203.2/2022. "Jadi tidak ada libur bagi ASN pada momentum Nataru tahun ini," 

terangnya Pihaknya menegaskan, jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) meliburkan diri pada 

momentum itu tanpa ada keterangan maka akan dikenakan sanksi sebagaimana 

pelanggaran yang dilakukan. "Kami sudah berkomitmen, bahwa aturan kepegawaian sesuai 

PP 94 tahun 2021 harus dilaksanakan oleh setiap OPD di Sumenep," jelasnya Pihaknya yang 

sama-sama Aparatur Sipil Negara (ASN) mengajak bagi sesama abdi negara agar bersama-

sama menaati aturan tersebut. Hal tersebut ditegaskan Kepala Bidang (Kabid) Penilaian 

Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Sumenep Miftahul Arifin, Rabu (21/12). 

 

 Momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 tidak ada kata libur bagi Aparatur Sipil Negara 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura. Hal tersebut ditegaskan Kepala Bidang (Kabid) 

Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Sumenep Miftahul Arifin, Rabu (21/12). Dia 

menjelaskan, ASN tidak diliburkan pada momentum itu sebagaimana keputusan tiga Menteri. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 3 tahun 2022, 

Kementrian Agama nomor 1066 tahun 2022, dan Kementrian Ketenagakerjaan nomor 3 tahun 2022 

tentang hari libur nasional dan cuti bersama. Kemudian sebagai penegasan Pemerintah Kabupaten 

Sumenep melalui Surat Edaran (SE) nomor 800/852/435.203.2/2022. "Jadi tidak ada libur bagi ASN pada 

momentum Nataru tahun ini," terangnya Pihaknya menegaskan, jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) 

meliburkan diri pada momentum itu tanpa ada keterangan maka akan dikenakan sanksi sebagaimana 

pelanggaran yang dilakukan. Namun, sebelum itu, pihaknya akan menindaklanjuti berupa klarifikasi 

kepada pimpinan OPD yang bersangkutan mengenai kebenarannya. "Kami sudah berkomitmen, bahwa 

aturan kepegawaian sesuai PP 94 tahun 2021 harus dilaksanakan oleh setiap OPD di Sumenep," jelasnya 

Pihaknya yang sama-sama Aparatur Sipil Negara (ASN) mengajak bagi sesama abdi negara agar bersama-

sama menaati aturan tersebut. Hal itu dilakukan tentunya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi 

masyarakat Sumenep. 
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Title Menaker sebut pendidikan vokasi untuk maksimalkan 

bonus demografi 

Author Kuntum Khaira 

Riswan 

Media Antara Reporter  
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Link http://www.antaranews.com/berita/3316758/menaker-sebut-pendidikan-vokasi-untuk-

maksimalkan-bonus-demografi 

Summary Peningkatan sumber daya manusia menurut saya menjadi suatu keharusan dan ini harus 

dilakukan oleh semua stakeholder Jakarta (ANTARA)- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang 

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi merupakan salah satu upaya untuk 

memaksimalkan bonus demografi. Menaker Ida menuturkan agar Indonesia bisa menjadi 

Indonesia Maju 2045, maka harus benar-benar bisa menjadikan bonus demografi sebagai 

bonus. Namun sejak akhir 2021, Kemenaker telah memiliki pasar kerja yang 

mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja. "Peningkatan sumber daya 

manusia menurut saya menjadi suatu keharusan dan ini harus dilakukan oleh semua 

stakeholder. 

 

Peningkatan sumber daya manusia menurut saya menjadi suatu keharusan dan ini harus dilakukan oleh 

semua stakeholder Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan 

Vokasi merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan bonus demografi"Peningkatan sumber daya 

manusia menurut saya menjadi suatu keharusan dan ini harus dilakukan oleh semua stakeholder. Tidak 

hanya dilakukan oleh pemerintah saja tapi juga dengan sektor swasta. Perpres 68 itu salah satu kolaborasi 

pemerintah untuk menggunakan semaksimal mungkin bonus," katanya dalam acara "Outlook 

Perekonomian Indonesia 2023 Menjaga Resiliensi Ekonomi Melalui Transformasi Struktural" secara 

daring di Jakarta, Rabu.Menaker Ida menuturkan agar Indonesia bisa menjadi Indonesia Maju 2045, maka 

harus benar-benar bisa menjadikan bonus demografi sebagai bonus. Oleh sebab itu, melalui Perpres 68 

Tahun 2022, pemerintah berupaya menyediakan tenaga kerja kompeten yang dituangkan dalam 

perencanaan tenaga kerja dan mengacu pada Sistem Informasi Pasar Kerja.Prinsip dasar pendidikan 

vokasi dan pelatihan vokasi yang diusung pemerintah adalah berorientasi pada kebutuhan dunia usaha, 

dunia industri dan kewirausahaan. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran terbuka akibat 

tenaga kerja tidak memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan industri.Tenaga kerja di Indonesia diisi 

oleh pekerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah. Sedangkan calon pekerja dengan pendidikan 

SMA/SMK, Diploma dan Sarjana justru banyak menganggur"Maksud dari revitalisasi ini adalah 

bagaimana pendidikan dan pelatihan vokasi itu bisa menjawab kebutuhan dunia usaha, dunia industri," 

ujarnya.Kementerian Ketenagakerjaan, disebutnya juga telah melakukan penguatan layanan pasar kerja. 

Menteri Ida mengakui bahwa selama ini Indonesia belum memiliki pusat layanan informasi pasar kerja 

yang memadai untuk merespons kebutuhan dan mempertemukan antara pemberi kerja dengan pencari 

kerja.Namun sejak akhir 2021, Kemenaker telah memiliki pasar kerja yang mempertemukan antara 

pemberi kerja dan pencari kerja. Selain juga melakukan perluasan kesempatan kerja melalui kemudahan 

iklim berusaha untuk mendorong lebih banyak lagi dana investasi yang masuk dan akan menyerap tenaga 

kerja.  
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Title Apindo: Badai PHK Masih akan Terjadi di 2023 Author _noname 
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Link http://carapandang.com/berita/carpan-e70545f2/apindo-badai-phk-masih-akan-terjadi-di-

2023 

Summary Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksi badai PHK (Pemutusan Hubungan 

Kerja) masih akan berlanjut hingga kuartal I/2023. Ketua Umum Apindo, Haryadi B. 

Sukamdani, menerangkan proyeksi tersebut lantaran ada penurunan agregat dalam 

permintaan ekspor untuk produk hasil industri padat karya secara besar-besaran di 

penghujung tahun ini. "PHK akan terus berlanjut, dalam arti kata yang terkait dengan ekspor 

itu kami belum bisa prediksikan, apakah ekspor ini akan ada rebound di kuartal 2, tapi di 

kuartal 1 itu belum," kata Hariyadi dalam konferensi pers Outlook Ekonomi & Bisnis Apindo 

2023, di Kantor Apindo, Rabu (21/12). Apindo mencatat laporan dari industri garmen, tekstil 

dan alas kaki telah terjadi PHK atas 87.236 pekerjanya dari 163 perusahaan. 

 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksi badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) masih 

akan berlanjut hingga kuartal I/2023.Ketua Umum Apindo, Haryadi B. Sukamdani, menerangkan proyeksi 

tersebut lantaran ada penurunan agregat dalam permintaan ekspor untuk produk hasil industri padat 

karya secara besar-besaran di penghujung tahun ini."PHK akan terus berlanjut, dalam arti kata yang 

terkait dengan ekspor itu kami belum bisa prediksikan, apakah ekspor ini akan ada rebound di kuartal 2, 

tapi di kuartal 1 itu belum," kata Hariyadi dalam konferensi pers Outlook Ekonomi & Bisnis Apindo 2023, 

di Kantor Apindo, Rabu (21/12).Berdasarkan data dari asosiasi, sejak awal semester II/2022, industri 

padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan alas kaki mengalami penurunan permintaan 

hingga 30-50 persen untuk pengiriman akhir tahun 2022 sampai kuartal I/2023.Kondisi tersebut 

mendorong pengurangan produksi secara signifikan sehingga memicu pengurangan jam kerja hingga 

PHK. Apindo mencatat laporan dari industri garmen, tekstil dan alas kaki telah terjadi PHK atas 87.236 

pekerjanya dari 163 perusahaan.Sementara itu, dari data BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah terjadi 

PHK terhadap 919. 071 pekerja yang mencairkan dana JHT (Jaminan Hari Tua) akibat PHK dari Januari 1 

November 2022.Lebih lanjut, Apindo memproyeksi jumlah pekerja kena PHK di 2022 akan melebihi tahun 

2021 akibat krisis ekonomi global yang sudah terjadi di penghujung tahun 2022. Adapun, di tahun 2021 

total pekerja di PHK sebanyak 922. 756 pekerja.Dari pandangan Apindo, regulasi Permenaker No.18/2022 

terkait kenaikan UMP tidak sejalan dengan keseimbangan pasar dan pemberi kerja dalam memberi upah, 

sehingga dapat menahan penyerapan tenaga kerja."Bukan perkara semata-mata dari formula saja, bukan 

untuk kepentingan korporasi tapi kepentingan lebih luas yaitu kepentingan penyerapan tenaga kerja 

yang lebih besar," ujarnya.Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Anton Supit, menambahkan dalam 

kondisi ini sangat penting untuk mempertahankan lapangan kerja, sebab dengan adanya PHK, artinya 

akan terjadi peningkatan kemiskinan."Dalam menghadapi krisis, kita mengharapkan kebijakan 

pemerintah yang tidak mengundang kontroversi, ini salah satunya Permenaker 18/2022," ungkapnya. 
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Riswan 

Media Antara Reporter  
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Link http://www.antaranews.com/berita/3316834/menaker-ida-tegaskan-uu-ciptaker-

tingkatkan-perlindungan-pekerja 

Summary - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa Undang-Undang 

Cipta Kerja memberikan peningkatan perlindungan kepada pekerja atau buruh dalam relasi 

industri dan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan. Kemudian dari sisi jaminan sosial, 

Kemenaker mencoba meningkatkan perlindungan dari resiko kehilangan pekerjaan dengan 

mengenalkan sistem jaminan sosial yang baru yakni jaminan kehilangan pekerjaan. Menaker 

Ida menyampaikan bahwa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan langkah awal 

pembangunan lifelong learning system yang diatur pada Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 

Tahun 2021 tentang Pelayanan JKP melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Dari sisi 

hubungan kerja Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengatur secara baik bagaimana 

hubungan kerja itu berdasarkan PKWT PKWTT dan di situ kita menjamin pekerja kontrak pun 

diberikan perlindungan sosialnya. 

 

 

 

Dari sisi hubungan kerja Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengatur secara baik bagaimana hubungan 

kerja itu berdasarkan PKWT PKWTT dan di situ kita menjamin pekerja kontrak pun diberikan perlindungan 

sosialnya. Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa 

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan peningkatan perlindungan kepada pekerja atau buruh dalam 

relasi industri dan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan."Dari sisi hubungan kerja Undang-Undang 

Cipta Kerja ini telah mengatur secara baik bagaimana hubungan kerja itu berdasarkan PKWT PKWTT dan 

di situ kita menjamin pekerja kontrak pun diberikan perlindungan sosialnya," ujarnya dalam acara 

Outlook Perekonomian Indonesia 2023 Menjaga Resiliensi Ekonomi Melalui Transformasi Struktural yang 

disiarkan secara daring, Rabu.Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi pengupahan juga menjadikan upah 

minimum sebagai s afety net dan memperkenalkan upah berbasis produktivitas untuk pekerja dengan 

masa kerja di atas 1 tahun.Kemudian dari sisi jaminan sosial, Kemenaker mencoba meningkatkan 

perlindungan dari resiko kehilangan pekerjaan dengan mengenalkan sistem jaminan sosial yang baru 
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yakni jaminan kehilangan pekerjaan."Ini memang belum terlalu familier tapi implementasinya sudah 

berjalan sejak April 2022. Pekerja yang dihilangkan yang kehilangan pekerjaan, yang mengalami PHK 

dijamin oleh jaminan kehilangan pekerjaan," ucapnya.Menaker Ida menyampaikan bahwa Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan langkah awal pembangunan lifelong learning system yang diatur 

pada Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelayanan JKP melalui sistem informasi 

ketenagakerjaan.BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan uang tunai paling banyak selama 6 bulan 

dengan jumlah 45 persen dari upah di 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah di 3 bulan berikutnya.Tak 

hanya itu, dari sisi kesejahteraan, Kemnaker juga mendorong penyediaan fasilitas Kesehatan pekerja di 

perusahaan. Termasuk juga memberikan bantuan Pemerintah untuk mengatasi beberapa kondisi 

nasional yang mempengaruhi kemampuan daya pekerja."Tahun 2020, 2021, 2022 kita memberikan 

bantuan subsidi upah itu sebagai bentuk negara hadir dalam kondisi pekerja mengalami masalah daya, 

Pemerintah juga hadir dengan memberikan bantuan subsidi upah," tuturnya.Selain juga melakukan 

meningkatkan dialog sosial melalui pemberdayaan unsur-unsur tripatriat baik secara kelembagaan 

maupun forum-forum dialog dalam rangka penyusunan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di 

bidang ketenagakerjaan. 
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Title Menaker Ida Fauziyah sebut pendidikan vokasi untuk 

maksimalkan bonus demografi 

Author Kuntum Khaira 

Riswan 

Media Antara Riau Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/berita/317442/menaker-ida-fauziyah-sebut-pendidikan-

vokasi-untuk-maksimalkan-bonus-demografi 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan bonus demografi "Peningkatan sumber 

daya manusia menurut saya menjadi suatu keharusan dan ini harus dilakukan oleh semua 

stakeholder. Menaker Ida menuturkan agar Indonesia bisa menjadi Indonesia Maju 2045, 

makaharus benar-benar bisa menjadikan bonus demografi sebagai bonus. Namun sejak akhir 

2021, Kemenaker telah memiliki pasar kerja yang mempertemukan antara pemberi kerja dan 

pencari kerja. Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tapi juga dengan sektor swasta. 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 

Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi merupakan salah satu upaya 

untuk memaksimalkan bonus demografi "Peningkatan sumber daya manusia menurut saya menjadi 

suatu keharusan dan ini harus dilakukan oleh semua stakeholder. Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah 

saja tapi juga dengan sektor swasta. Perpres 68 itu salah satu kolaborasi pemerintah untuk menggunakan 

semaksimal mungkin bonus," katanya dalam acara "Outlook Perekonomian Indonesia 2023 Menjaga 

Resiliensi Ekonomi Melalui Transformasi Struktural"secara daring di Jakarta, Rabu. Menaker Ida 

menuturkan agar Indonesia bisa menjadi Indonesia Maju 2045, makaharus benar-benar bisa menjadikan 

bonus demografi sebagai bonus. Oleh sebab itu, melalui Perpres 68 Tahun 2022, pemerintah berupaya 

menyediakan tenaga kerja kompeten yang dituangkan dalam perencanaan tenaga kerja dan mengacu 

pada Sistem Informasi Pasar Kerja. Prinsip dasar pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang diusung 

pemerintah adalah berorientasi pada kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan kewirausahaan. Salah 

satu penyebab tingginya angka pengangguran terbuka akibat tenaga kerja tidak memiliki kemampuan 

sesuai dengan kebutuhan industri. Tenaga kerja di Indonesia diisi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan 

SMP ke bawah. Sedangkan calon pekerja dengan pendidikan SMA/SMK, Diploma dan Sarjana justru 

banyak menganggur "Maksud dari revitalisasi ini adalah bagaimana pendidikan dan pelatihan vokasi itu 

bisa menjawab kebutuhan dunia usaha, dunia industri," ujarnya. Kementerian Ketenagakerjaan, 

disebutnya juga telah melakukan penguatan layanan pasar kerja. Menteri Ida mengakui bahwa selama 

ini Indonesia belum memiliki pusat layanan informasi pasar kerja yang memadai untuk merespons 

kebutuhan dan mempertemukan antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Namun sejak akhir 2021, 

Kemenaker telah memiliki pasar kerja yang mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja. 

Selain juga melakukan perluasan kesempatan kerja melalui kemudahan iklim berusaha untuk mendorong 

lebih banyak lagi dana investasi yang masuk dan akan menyerap tenaga kerja. Lebih lanjut,Ida 

menegaskan bahwa pelaksanaan Perpres 68 Tahun 2022 merupakan tanggung jawab bersama antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja dan masyarakat. 

Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi juga berbasis pada kompetensi.  
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Title Demi Percepatan Kemajuan BLKK, Ditjen Bina Lavotas 

Tingkatkan Keterampilan Instruktur 

Author Budi Seno P 

Santo 

Media Suara Karya Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606167635/demi-percepatan-kemajuan-blkk-

ditjen-bina-lavotas-tingkatkan-keterampilan-instruktur 

Summary "Jadi, mahasiswa bisa turut belajar di BLKK, karena peralatanmya lebih lengkap," ujarnya.. 

"Ada yang bekerja di rumah sakit, ada 8 orang menjadi staf IT. Ada juga yang bekerja di 

AlfaMart sebagai admin," ujarnya.. Karena, para pesertanya campur, baik santri maupun 

masyarakat. 

 

"Ada yang bekerja di rumah sakit, ada 8 orang menjadi staf IT. Ada juga yang bekerja di AlfaMart sebagai 

admin," ujarnya. Karena, para pesertanya campur, baik santri maupun masyarakat. Maka, timbul 

perbedaan budaya menyebabkan mereka berbeda dalam menerima pengajaran. Pada kesempatan ini, 

Ketua BLKK Ponpes Syaichona Abdul Aziz Aryadi ST MKom, yang ikut mendampingi menyatakan 

terimakasihnya pada Kemnaker, atas bantuan yang diterima untuk menyeleggarakan BLKK ini. "Sangat 

membantu," ucapnya. Pelatihan pertama, ujarnya, awalnya dibuka untuk 17 orang, namun yang 

mendaftar mencapai 21 orang. Alhasil, fasilitas komputer pun tidak mencukupi, akhirnya sisa 

kekurangannya menggunakan laptop. Dia menyebutkan, hasil pelatihan sangat luar, dan sebagian 

peserta ada yang berwirausaha membuat undangan, kartu nama, bahkan kaos sablonan. Dari hasil 

desain, mereka yang berwirsusaha mulai masuk ke UMKM. Saat ini, BLKK yang dipimpinnya telahl 

melaksanakan MoU dengan Pemkot Banjarmasin. Selain pula, sudah menjalin hubungan bisnis dengan 

perguruan tinggi komputer. "Jadi, mahasiswa bisa turut belajar di BLKK, karena peralatanmya lebih 

lengkap," ujarnya. Dia berharap, ke depan ada penambahan bantuan fasitas, agar para peserta pelatihan 

bisa terus mengembangkan semua hasil pelatihannya. "Karena, teknologi itu kan maju terus, kalau kita 

nggak mengikuti bisa ketinggalan," kata Aryadi. Jadi, fasilitas untuk pengembangan dari pelatihan itu 

sendiri perlu. Seperti mesin cetak, mesin sablon, laminating, karena hasil desain grafis para peserta 

pelatihan sudah bagus-bagus.Untuk peserta pelatihan tahap ini dibatasi dari masyaralat hamya 40 

persen. Sedangkan, 60 persennya santri dari pondok. "Memang, kita utamakan pesertanya para santri 

dari pondok dulu," ujarnya. Sementara itu, Kepala bidang Pembangunan H Misran menambahkan, selain 

menjadi pekerja dan berwirausaha, jebolan BLKK Syaichona Abdul Aziz ini juga bisa mengembangkan 

usahanya. "Seperti ada seorang pedagang velg di kaki lima, warga di sekitar ponpes, yang mengikuti 

pelatihan di BLKK ini. Sekarang, bisa berjualan lintas pulau," cerita Misran. 
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Title Kemnaker Beri Penghargaan Kepada 9 Perusahaan Author Reporter 

Media Medialampung.disway.id Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://radarindramayu.disway.id/read/652506/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-9-

perusahaan 

Summary RADARINDRAMAYU.ID- Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan teladan 

kepada 9 perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas 

dengan baik. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, 

menengah, dan besar. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

pada ajang Penganugerahan Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas 

(OPBP) Tahun 2022 di Jakarta pada Selasa (20/12/2022). Menaker dalam sambutannya 

menyatakan rasa bangga terhadap antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai peserta 

OPBP. 

 

RADARINDRAMAYU.ID - Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan teladan kepada 9 

perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. Perusahaan-

perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, dan besar. Penghargaan diberikan 

secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang didampingi Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta pada Selasa (20/12/2022). Menaker dalam sambutannya 

menyatakan rasa bangga terhadap antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai peserta OPBP. 

Padahal, dalam kurun 2 tahun terakhir, hubungan industrial ketenagakerjaan mengalami cobaan yang 

sangat luar biasa akibat pandemi Covid-19. Menaker mengatakan, para peserta OPBP secara sukarela 

menunjukan data hubungan kerja di perusahaan dalam waktu 2 terakhir yang menunjukkan bahwa 

pelaksanaan hubungan kerja berjalan dalam suasana yang kondusif. Selain itu, perusahaan peserta OPBP 

juga berinisiatif untuk menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan masing-

masing."Antusiasme dan kondisi hubungan industrial di perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan 

harapan untuk terus mendorong penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang diawali 

dengan penerapan skema struktur dan skala upah," kata Menaker. Lebih lanjut Menaker mengatakan, 

penerapan struktur dan skala upah di perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat 

struktur dan skala upah merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin 

krusial dari 9 lompatan yang dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan 

Industrial. Manifestasi visi baru hubungan industrial tersebut akan terdeteksi dari penghargaan 

perusahaan terhadap pekerja/buruh yang produktif melalui upah yang diterimanya. Pekerja/buruh yang 

produktif akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Sebaliknya pekerja/buruh yang tidak produktif akan 

memperoleh imbalan yang lebih rendah. "Dengan sistem pengupahan seperti ini, maka menjadi 

keharusan bagi pekerja/buruh untuk tetap konsisten meningkatkan produktivitasnya agar memperoleh 

upah yang dapat mensejahterakan pekerja/buruh dan keluarganya."Pada akhirnya, sistem pengupahan 

berbasis produktivitas akan berevolusi menjadi pengupahan yang efektif dan berkeadilan dalam 

mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menunjang 

keberhasilan perusahaan," imbuh Menaker. Menaker berharap melalui pemberian penghargaan 
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perusahaan teladan tersebut menjadi prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing dalam 

penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas. "Selain itu, saya juga mengharapkan agar Saudara-

saudari dapat menjadi duta pengupahan berbasis produktivitas bagi perusahaan lainnya, sehingga sistem 

pengupahan berbasis produktivitas menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di perusahaan, yang 

tujuan akhirnya adalah semakin banyaknya perusahaan penerima penghargaan teladan di masa depan," 

kata Menaker. 
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Title Lowongan Pekerjaan PT Sb Intermedia Pers Posisi Jurnalis, 

Ditutup Akhir Tahun Ini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065997188/lowongan-pekerjaan-pt-sb-

intermedia-pers-posisi-jurnalis-ditutup-akhir-tahun-ini 

Summary PT Sb Intermedia Pers mengumumkan lowongan pekerjaan. Simak deskripsi pekerjaan 

beserta kualifikasinya untuk mengisi posisi jurnalis di PT Sb Intermedia Pers, seperti dilansir 

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker. Posisi yang tersedia dalam 

lowongan pekerjaan ini yaitu sebagai jurnalis. Informasi lowongan pekerjaan ini dibuka 

hingga 31 Desember 2022 mendatang. 

 

 

 

PT Sb Intermedia Pers mengumumkan lowongan pekerjaan.Posisi yang tersedia dalam lowongan 

pekerjaan ini yaitu sebagai jurnalis.Informasi lowongan pekerjaan ini dibuka hingga 31 Desember 2022 

mendatang.Simak deskripsi pekerjaan beserta kualifikasinya untuk mengisi posisi jurnalis di PT Sb 

Intermedia Pers, seperti dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram 

@kemnaker.Kualifikasi:1. Laki-laki/perempuan, usia maksimal 35 tahun2. Pendidikan minimal SMA/SMK 

Sederajat3. Mempunyai pengalaman min. 1 tahun dibidang yang sama4. Mampu berkomunikasi dengan 

baik5. Mampu bekerja secara individu maupun tim6. Memiliki kendaraan pribadi7. Mempunyai 

smartphone/kameraDeskripsi pekerjaan:1. Menjaga komunikasi dengan warga dan narasumber untuk 

memastikan pemberian informasi berkelanjutan untuk kedua kalinya2. Melakukan wawancara kepada 

narasumber demi memperoleh informasi akurat untuk disampaikan ke publik3. Menulis, menganalisis, 

dan melaporkan suatu peristiwa kepada khalayak melalui media massa secara teraturLokasi: Diwek, Kab. 

Jombang, Jawa Timur . 
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Title Download Aplikasi Pospay, Cairkan Dana BSU 2022 dari 

Pemerintah Rp600. 000 Sekarang Juga di Kantor Pos 

Author Hannie 

Mauliyandinie 

Media Jabar Ekspres Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://jabarekspres.com/berita/2022/12/21/download-aplikasi-pospay-cairkan-dana-bsu-

2022-dari-pemerintah-rp600-000-sekarang-juga-di-kantor-pos 

Summary Langkah Pencairan Dana BSU 2022 Lakukan pencairan di kantor pos terdekat dari penerima 

BSU 2022 Tunjukkan QR Code pada aplikasi Pospay dan bawa Kartu Indentitas Diri penerima 

(KTP) Pencairan selesai dan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dapat Anda terima. Cara 

Menemukan QR Code Penerima BSU 2022 di Aplikasi Pospay Buka aplikasi Pospay (Jika 

belum ada unduh aplikasi Pospay di Google Play Store (Android) atau App Store (iOS)) 

Registrasi akun Anda dengan memasukan username dan password. Login kembali ke akun 

yang telah terdaftar tadi Klik tombol (i) yang berwarna merah dapat ditemukan di pojok 

kanan bawah, kemudian klik logo Kemnaker Klik "BSU Kemnaker 1" yang ada di bagian "Jenis 

bantuan" Klik Ambil Foto Sekarang dan klik kamera untuk mengunggah e-KTP penerima BSU 

2022. Warga Negara Indonesia (WNI) Peserta aktif program jaminan sosial BPJS 

Ketenagakerjaan s/d Juli 2022 Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta. 

 

Warga Negara Indonesia (WNI) Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 2022 

Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih 

besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke 

atas hingga ratusan ribu penuh Bukan PNS, TNI dan Polri Belum menerima program kartu prakerja, 

program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikroLangkah Pencairan Dana BSU 2022 

Lakukan pencairan di kantor pos terdekat dari penerima BSU 2022 Tunjukkan QR Code pada aplikasi 

Pospay dan bawa Kartu Indentitas Diri penerima (KTP) Pencairan selesai dan dana Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 dapat Anda terimaCara Menemukan QR Code Penerima BSU 2022 di Aplikasi Pospay Buka 

aplikasi Pospay (Jika belum ada unduh aplikasi Pospay di Google Play Store (Android) atau App Store 

(iOS)) Registrasi akun Anda dengan memasukan username dan password. Kode OTP akan dikirim melalui 

SMS dan masukkan kodenya lalu buatlah PIN. Login kembali ke akun yang telah terdaftar tadi Klik tombol 

(i) yang berwarna merah dapat ditemukan di pojok kanan bawah, kemudian klik logo Kemnaker Klik "BSU 

Kemnaker 1" yang ada di bagian "Jenis bantuan" Klik Ambil Foto Sekarang dan klik kamera untuk 

mengunggah e-KTP penerima BSU 2022. Lengkapilah identitas diri mulai dari nama, nomor NIK, alamat, 

sesuai KTP serta masukkan nomor telepon Klik lanjutkan Apabila Anda terdaftar sebagai penerima 

bantuan maka Kode QR akan muncul.Itulah informasi terkait pencairan dana Bantuan Subsidi Upah 2022 

Rp600. 000 yang dapat dilakukan jika Anda terdaftar sebagai penerima bantuan. 
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Title Lowongan Kerja Jakarta Pusat PT Sahid Husada Internasional, 

Lulusan D3 dan S1 Berpengalaman Segera Merapat! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-796170108/lowongan-kerja-jakarta-pusat-pt-

sahid-husada-internasional-lulusan-d3-dan-s1-berpengalaman-segera-merapat 

Summary Kini PT Sahid Husada Internasional membuka lowongan kerja bagi lulusan minimal D3. 

Dilansir dari laman resmi Kemnaker, telah diinformasikan mengenai lowongan kerja PT Sahid 

Husada Internasional lengkap beserta kualifikasi dan deskripsi pekerjaannya. Lowongan 

kerja PT Sahid Husada Internasional dapat menjadi kesempatan baru bagi pelamar kerja yang 

telah berpengalaman. PT Sahid Husada Internasional merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pelayanan klinik yang bernama Klinik Sahid Sahirman Medical Centre. 

 

 

 

Kabar terbaru bagi pencari kerja. Kini PT Sahid Husada Internasional membuka lowongan kerja bagi 

lulusan minimal D3.Dilansir dari laman resmi Kemnaker, telah diinformasikan mengenai lowongan kerja 

PT Sahid Husada Internasional lengkap beserta kualifikasi dan deskripsi pekerjaannya.Lowongan kerja PT 

Sahid Husada Internasional dapat menjadi kesempatan baru bagi pelamar kerja yang telah 

berpengalaman.PT Sahid Husada Internasional merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pelayanan klinik yang bernama Klinik Sahid Sahirman Medical Centre.Klinik tersebut beroperasi untuk 

pemeriksaan kesehatan seperti jantung, mata, gigi, hingga dokter umum.Sementara itu, kini perusahaan 

tersebut sedang membutuhkan karyawan untuk posisi Marketing Klinik MCU.Lantas, apa sajakah 

kualifikasi dan deskripsi pekerjaan pada lowongan kerja PT Sahid Husada Internaisonal?Terdapat 

beberapa kualifikasi yang telah ditentukan pada posisi Marketing Klinik MCU sebagai berikut: 
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Title Menaker: UU Ciptaker tingkatkan perlindungan pekerja Author Musriadi 

Media Antara Bengkulu Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://bengkulu.antaranews.com/berita/265378/menaker-uu-ciptaker-tingkatkan-

perlindungan-pekerja 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta 

Kerja memberikan peningkatan perlindungan kepada pekerja atau buruh dalam relasi 

industri dan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan. Kemudian dari sisi jaminan sosial, 

Kemenaker mencoba meningkatkan perlindungan dari resiko kehilangan pekerjaan dengan 

mengenalkan sistem jaminan sosial yang baru yakni jaminan kehilangan pekerjaan. Menaker 

Ida menyampaikan bahwa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan langkah awal 

pembangunan lifelong learning system yang diatur pada Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 

Tahun 2021 tentang Pelayanan JKP melalui sistem informasi ketenagakerjaan. "Dari sisi 

hubungan kerja Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengatur secara baik bagaimana 

hubungan kerja itu berdasarkan PKWT PKWTT dan di situ kita menjamin pekerja kontrak pun 

diberikan perlindungan sosialnya," ujarnya dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 

2023 Menjaga Resiliensi Ekonomi Melalui Transformasi Struktural yang disiarkan secara 

daring, Rabu. 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja 

memberikan peningkatan perlindungan kepada pekerja atau buruh dalam relasi industri dan pembinaan 

pengawasan ketenagakerjaan."Dari sisi hubungan kerja Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengatur 

secara baik bagaimana hubungan kerja itu berdasarkan PKWT PKWTT dan di situ kita menjamin pekerja 

kontrak pun diberikan perlindungan sosialnya," ujarnya dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 

2023 Menjaga Resiliensi Ekonomi Melalui Transformasi Struktural yang disiarkan secara daring, 

Rabu.Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi pengupahan juga menjadikan upah minimum sebagai safety 

net dan memperkenalkan upah berbasis produktivitas untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 

tahun.Kemudian dari sisi jaminan sosial, Kemenaker mencoba meningkatkan perlindungan dari resiko 

kehilangan pekerjaan dengan mengenalkan sistem jaminan sosial yang baru yakni jaminan kehilangan 

pekerjaan."Ini memang belum terlalu familier tapi implementasinya sudah berjalan sejak April 2022. 

Pekerja yang dihilangkan yang kehilangan pekerjaan, yang mengalami PHK dijamin oleh jaminan 

kehilangan pekerjaan," ucapnya.Menaker Ida menyampaikan bahwa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

merupakan langkah awal pembangunan lifelong learning system yang diatur pada Pasal 25 dan Pasal 30 

PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelayanan JKP melalui sistem informasi ketenagakerjaan.BPJS 

Ketenagakerjaan akan memberikan uang tunai paling banyak selama 6 bulan dengan jumlah 45 persen 

dari upah di 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah di 3 bulan berikutnya.Tak hanya itu, dari sisi 

kesejahteraan, Kemnaker juga mendorong penyediaan fasilitas Kesehatan pekerja di perusahaan. 

Termasuk juga memberikan bantuan Pemerintah untuk mengatasi beberapa kondisi nasional yang 

mempengaruhi kemampuan daya pekerja."Tahun 2020, 2021, 2022 kita memberikan bantuan subsidi 

upah itu sebagai bentuk negara hadir dalam kondisi pekerja mengalami masalah daya, Pemerintah juga 

hadir dengan memberikan bantuan subsidi upah," tuturnya. 
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Title Siap-siap! Kadin Prediksi Badai PHK Akan Semakin 

Kuat Tahun Depan 

Author Oleh Tia Dwitiani 

Komalasari 

Media Katadata Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63a2d2681d384/siap-siap-kadin-prediksi-badai-

phk-akan-semakin-kuat-tahun-depan 

Summary Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memprediksi bahwa potensi pemutusan 

hubungan kerja atau PHK akan mengalami peningkatan tahun depan. Hal ini disebabkan 

karena terjadinya penurunan permintaan di pasar ekspor sehingga membuat industri padat 

karya terpaksa melakukan efisiensi melalui PHK.. Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, 

Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Kamdani mengatakan pihaknya telah menerima laporan 

bahwa industri padat karya terutama sepatu dan tekstil penjualannya sudah turun hingga 

40%. Hal ini menjadi kekhawatiran dan fokus bagi Kadin untuk mencari solusinya. 

 

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memprediksi bahwa potensi pemutusan hubungan kerja 

atau PHK akan mengalami peningkatan tahun depan. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan 

permintaan di pasar ekspor sehingga membuat industri padat karya terpaksa melakukan efisiensi melalui 

PHK. Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Kamdani mengatakan pihaknya 

telah menerima laporan bahwa industri padat karya terutama sepatu dan tekstil penjualannya sudah 

turun hingga 40%. Hal ini menjadi kekhawatiran dan fokus bagi Kadin untuk mencari solusinya.Menurut 

Shinta, industri padat karya merupaan sektor yang paling rentan terkena badai PHK."Industri padat karya 

demand ekspornya menurun signifikan seperti tekstil, sepatu, dan furniture. Nah, dampaknya dengan 

demand turun ini pasti kena PHK," ujar Shinta saat ditemui awak media di Hotel Park Hyatt, Jakarta, 

Selasa (20/12)."Mereka (pelaku usaha industri padat karya) bilang sudah jatuh dikenai tangga pula. Jadi 

sudah sulit tambah sulit," ujarnyaShinta mengungkapkan, bahwa uji materiil terkait beleid tersebut 

sudah masuk dan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga pengusaha hanya bisa mengikuti 

sesuai aturan yang telah ditetapkan, "Uji materil sudah masuk, jadi sebenarnya kita prinsipnya hanya 

mengikuti sesuai aturan hukum saja," ujarnya.Sementara itu, Shinta mengatakan bahwa data Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS telah menyebutkan bahwa sampai sudah ada 800 ribu lebih 

pekerja yang telah terkena PHK oleh perusahaannya hingga Oktober 2022.Sebelumnya, Asosiasi 

Persepatuan Indonesia atau Aprisindo mencatat, sudah ada 25.700 pekerja industri alas kaki yang 

terkena PHK. Hal itu seiring dengan melemahnya permintaan produk merek-merek sepatu dunia seperti 

Nike, Adidas, dan Reebok.Ketua Umum Aprisindo, Eddy Widjanarko, mengatakan bahwa jumlah pegawai 

yang di-PHK tersebut porsinya 10% dari total. Ia memprediksi jumlahnya bertambah pada 2023. Menurut 

data Kementerian Ketenagakerjaan, selama periode Januari-September 2022 ada sekitar 10 ribu orang 

yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. 
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Title Menaker Tegaskan UU Ciptaker Tingkatkan Perlindungan 

Pekerja 

Author Arie Saputra 

Media Aktual Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://aktual.com/menaker-tegaskan-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja 

Summary Com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa Undang-Undang 

Cipta Kerja memberikan peningkatan perlindungan kepada pekerja atau buruh dalam relasi 

industri dan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan. Kemudian dari sisi jaminan sosial, 

Kemenaker mencoba meningkatkan perlindungan dari resiko kehilangan pekerjaan dengan 

mengenalkan sistem jaminan sosial yang baru yakni jaminan kehilangan pekerjaan. Menaker 

Ida menyampaikan bahwa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan langkah awal 

pembangunan lifelong learning system yang diatur pada Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 

Tahun 2021 tentang Pelayanan JKP melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Jakarta, 

Aktual. 

 

Jakarta, Aktual. com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa Undang-

Undang Cipta Kerja memberikan peningkatan perlindungan kepada pekerja atau buruh dalam relasi 

industri dan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan. "Dari sisi hubungan kerja Undang-Undang Cipta 

Kerja ini telah mengatur secara baik bagaimana hubungan kerja itu berdasarkan PKWT PKWTT dan di situ 

kita menjamin pekerja kontrak pun diberikan perlindungan sosialnya," ujarnya dalam acara Outlook 

Perekonomian Indonesia 2023 Menjaga Resiliensi Ekonomi Melalui Transformasi Struktural yang 

disiarkan secara daring, Rabu (21/12).Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi pengupahan juga menjadikan 

upah minimum sebagai s afety net dan memperkenalkan upah berbasis produktivitas untuk pekerja 

dengan masa kerja di atas 1 tahun. Kemudian dari sisi jaminan sosial, Kemenaker mencoba meningkatkan 

perlindungan dari resiko kehilangan pekerjaan dengan mengenalkan sistem jaminan sosial yang baru 

yakni jaminan kehilangan pekerjaan. "Ini memang belum terlalu familier tapi implementasinya sudah 

berjalan sejak April 2022. Pekerja yang dihilangkan yang kehilangan pekerjaan, yang mengalami PHK 

dijamin oleh jaminan kehilangan pekerjaan," ucapnya. Menaker Ida menyampaikan bahwa Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan langkah awal pembangunan lifelong learning system yang diatur 

pada Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelayanan JKP melalui sistem informasi 

ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan uang tunai paling banyak selama 6 bulan 

dengan jumlah 45 persen dari upah di 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah di 3 bulan berikutnya. 

Tak hanya itu, dari sisi kesejahteraan, Kemnaker juga mendorong penyediaan fasilitas Kesehatan pekerja 

di perusahaan. Termasuk juga memberikan bantuan Pemerintah untuk mengatasi beberapa kondisi 

nasional yang mempengaruhi kemampuan daya pekerja. "Tahun 2020, 2021, 2022 kita memberikan 

bantuan subsidi upah itu sebagai bentuk negara hadir dalam kondisi pekerja mengalami masalah daya, 

Pemerintah juga hadir dengan memberikan bantuan subsidi upah," tuturnya. Selain juga melakukan 

meningkatkan dialog sosial melalui pemberdayaan unsur-unsur tripatriat baik secara kelembagaan 

maupun forum-forum dialog dalam rangka penyusunan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di 

bidang ketenagakerjaan. 
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Title Pemerintah Perpanjang Batas Pencairan BSU hingga 27 

Desember 2022, Ini Cara Pengambilan Lewat Pospay 

Author Asian News 

International 

Media Sumeks.disway.id Reporter  
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Link http://sumeks.disway.id/read/651240/pemerintah-perpanjang-batas-pencairan-bsu-

hingga-27-desember-2022-ini-cara-pengambilan-lewat-pospay 

Summary Kabar gembira, Pemerintah memperpanjang waktu pencairan BSU senilai Rp 600. 000 

kepada pekerja atau buruh hingga 27 Desember mendatang. Sebelumnya, pemerintah 

mengumumkan jika batas akhir pencairan BSU dijadwalkan pada tanggal 20 Desember 2022. 

Kemudian diperpanjang 7 harilagi. Kini BSU 2022 sudah disalurkan kepada 11.959.564 juta 

pekerja atau buruh. 

 

 

 

 Kabar gembira, Pemerintah memperpanjang waktu pencairan BSU senilai Rp 600. 000 kepada pekerja 

atau buruh hingga 27 Desember mendatang.Sebelumnya, pemerintah mengumumkan jika batas akhir 

pencairan BSU dijadwalkan pada tanggal 20 Desember 2022.kemudian diperpanjang 7 harilagi. Kini BSU 

2022 sudah disalurkan kepada 11.959.564 juta pekerja atau buruh.Hal ini disampaikan Sekretaris 

Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Anwar Sanusi menyebutkan, pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

diperpanjang.Dengan adanya perpanjangan jadwal ini, diharapakan kepada pekerja atau buruh penerima 

BSU untuk segera mencairkan di kantor POS terdekat.Persyarat penerima BSU yakni Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang merupakan peserta aktif dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan 

hingga Juli 2022.Kemudian syarat penerima BSU yaitu pekerja atau buruh yang mendapatkan upah atau 

gaji sebesar Rp 3.500.000.Jika UMP/UMK wilayah lebih besar dari Rp 3.500.000, maka persyaratan gaji 

menjadi lebih banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh.Syarat lainnya, 

penerima BSU bukan anggota TNI, PNS, maupun POLRI dan penerima belum menerima program keluarga 

harapan, program kartu prakerja, dan bantuan produktif untuk usaha mikro.Berikut ini cara cek penerima 

BSU lewat HP:1. Klik https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/2. Masukkan data yang diperlukan. 
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Title Menaker Dorong Seluruh Perusahaan Terapkan Sistem 

Pengupahan Berbasis Produktivitas 

Author Agatha Vidya 

Nariswari 

Media Hariannasional.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://harian-nasional.com/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-

pengupahan-berbasis-produktivitas 

Summary Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan, para peserta Olimpiade 

Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) secara sukarela menunjukan data hubungan 

kerja di perusahaan dalam waktu 2 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan 

hubungan kerja berjalan dalam suasana yang kondusif. "Dengan sistem pengupahan seperti 

ini maka menjadi keharusan bagi pekerja atau buruh untuk tetap konsisten meningkatkan 

produktivitasnya agar memperoleh upah yang dapat mensejahterakan pekerja atau buruh 

dan keluarganya," ucap Menaker. "Selain itu, saya juga mengharapkan agar saudara-saudari 

dapat menjadi duta pengupahan berbasis produktivitas bagi perusaahaan lainnya, sehingga 

sistem pengupahan berbasis produktivitas menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di 

perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin banyaknya perusahan penerima 

penghargaan teladan di masa depan," pungkas Menaker Ida. harian-nasional.com/- 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan penghargaan teladan kepada 9 

perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. 

 

harian-nasional.com/ - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan penghargaan teladan 

kepada 9 perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan, para peserta Olimpiade Pengupahan 

Berbasis Produktivitas (OPBP) secara sukarela menunjukan data hubungan kerja di perusahaan dalam 

waktu 2 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan dalam suasana 

yang kondusif. Selain itu, perusahaan peserta OPBP juga berinsiatif untuk menerapkan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan masing-masing. "Antusiasme dan kondisi hubungan 

industrial di perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan harapan untuk terus mendorong 

penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang diawali dengan penerapan skema struktur 

dan skala upah," ujarnya dikutip dari siaran pers Kemenaker, Selasa (20/12/2022). Padahal, lanjut Ida, 

dalam kurun dua tahun terakhir, hubungan industrial ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat 

luar biasa akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, penerapan struktur dan skala upah di perusahaan 

menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Mengingat struktur dan skala upah merupakan amanat 

peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari sembilan lompatan yang 

dicanangkan Kemenaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan Industrial. Manifestasi visi baru 

hubungan industrial tersebut akan terdeteksi dari penghargaan perusahaan terhadap pekerja yang 

produktif melalui upah yang diterimanya. Pekerja yang produktif akan memperoleh upah yang lebih 

tinggi. Sebaliknya pekerja yang tidak produktif akan memperoleh imbalan yang lebih rendah. "Dengan 

sistem pengupahan seperti ini maka menjadi keharusan bagi pekerja atau buruh untuk tetap konsisten 

meningkatkan produktivitasnya agar memperoleh upah yang dapat mensejahterakan pekerja atau buruh 

dan keluarganya," ucap Menaker. "Pada akhirnya, sistem pengupahan berbasis produktivitas akan 

berevolusi menjadi pengupahan yang efektif dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan 
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produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menunjang keberhasilan perusahaan," 

sambung dia. Dia berharap melalui pemberian penghargaaan perusahaan teladan tersebut menjadi 

prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing dalam penerapan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas. "Selain itu, saya juga mengharapkan agar saudara-saudari dapat menjadi duta pengupahan 

berbasis produktivitas bagi perusaahaan lainnya, sehingga sistem pengupahan berbasis produktivitas 

menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin 

banyaknya perusahan penerima penghargaan teladan di masa depan," pungkas Menaker Ida. 
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Title Menaker Dorong Seluruh Perusahaan Terapkan Sistem 

Pengupahan Berbasis Produktivitas 

Author Wahyu 

Sibarani 

Media Redaksiharian.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://redaksiharian.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-

pengupahan-berbasis-produktivitas 

Summary Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan, para peserta Olimpiade 

Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) secara sukarela menunjukan data hubungan 

kerja di perusahaan dalam waktu 2 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan 

hubungan kerja berjalan dalam suasana yang kondusif. "Selain itu, saya juga mengharapkan 

agar saudara-saudari dapat menjadi duta pengupahan berbasis produktivitas bagi 

perusaahaan lainnya, sehingga sistem pengupahan berbasis produktivitas menjadi amanah 

untuk ditumbuhkembangkan di perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin 

banyaknya perusahan penerima penghargaan teladan di masa depan," pungkas Menaker 

Ida. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan penghargaan teladan kepada 

9 perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan 

baik. Selain itu, perusahaan peserta OPBP juga berinsiatif untuk menerapkan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan masing-masing. 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan penghargaan teladan kepada 9 perusahaan 

yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. Menteri 

Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan, para peserta Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas (OPBP) secara sukarela menunjukan data hubungan kerja di perusahaan dalam waktu 2 

tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan dalam suasana yang 

kondusif. Selain itu, perusahaan peserta OPBP juga berinsiatif untuk menerapkan sistem pengupahan 

berbasis produktivitas di perusahaan masing-masing. "Antusiasme dan kondisi hubungan industrial di 

perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan harapan untuk terus mendorong penerapan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas yang diawali dengan penerapan skema struktur dan skala upah," 

ujarnya dikutip dari siaran pers Kemenaker, Selasa (20/12/2022).Dia berharap melalui pemberian 

penghargaaan perusahaan teladan tersebut menjadi prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing 

dalam penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas. "Selain itu, saya juga mengharapkan agar 

saudara-saudari dapat menjadi duta pengupahan berbasis produktivitas bagi perusaahaan lainnya, 

sehingga sistem pengupahan berbasis produktivitas menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di 

perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin banyaknya perusahan penerima penghargaan teladan 

di masa depan," pungkas Menaker Ida. 
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Title Menaker Dorong Seluruh Perusahaan Terapkan Sistem 

Pengupahan Berbasis Produktivitas 

Author Binti Nikmatur 

Media Portalutama.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://portalutama.com/ekonomi/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-

pengupahan-berbasis-produktivitas 

Summary Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan, para peserta Olimpiade 

Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) secara sukarela menunjukan data hubungan 

kerja di perusahaan dalam waktu 2 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan 

hubungan kerja berjalan dalam suasana yang kondusif. "Dengan sistem pengupahan seperti 

ini maka menjadi keharusan bagi pekerja atau buruh untuk tetap konsisten meningkatkan 

produktivitasnya agar memperoleh upah yang dapat mensejahterakan pekerja atau buruh 

dan keluarganya," ucap Menaker. "Selain itu, saya juga mengharapkan agar saudara-saudari 

dapat menjadi duta pengupahan berbasis produktivitas bagi perusaahaan lainnya, sehingga 

sistem pengupahan berbasis produktivitas menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di 

perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin banyaknya perusahan penerima 

penghargaan teladan di masa depan," pungkas Menaker Ida. portalutama.com- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan penghargaan teladan kepada 9 perusahaan yang 

telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. 

 

portalutama.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan penghargaan teladan 

kepada 9 perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan, para peserta Olimpiade Pengupahan 

Berbasis Produktivitas (OPBP) secara sukarela menunjukan data hubungan kerja di perusahaan dalam 

waktu 2 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan dalam suasana 

yang kondusif. Selain itu, perusahaan peserta OPBP juga berinsiatif untuk menerapkan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan masing-masing. "Antusiasme dan kondisi hubungan 

industrial di perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan harapan untuk terus mendorong 

penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang diawali dengan penerapan skema struktur 

dan skala upah," ujarnya dikutip dari siaran pers Kemenaker, Selasa (20/12/2022). Padahal, lanjut Ida, 

dalam kurun dua tahun terakhir, hubungan industrial ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat 

luar biasa akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, penerapan struktur dan skala upah di perusahaan 

menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Mengingat struktur dan skala upah merupakan amanat 

peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari sembilan lompatan yang 

dicanangkan Kemenaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan Industrial. Manifestasi visi baru 

hubungan industrial tersebut akan terdeteksi dari penghargaan perusahaan terhadap pekerja yang 

produktif melalui upah yang diterimanya. Pekerja yang produktif akan memperoleh upah yang lebih 

tinggi. Sebaliknya pekerja yang tidak produktif akan memperoleh imbalan yang lebih rendah. "Dengan 

sistem pengupahan seperti ini maka menjadi keharusan bagi pekerja atau buruh untuk tetap konsisten 

meningkatkan produktivitasnya agar memperoleh upah yang dapat mensejahterakan pekerja atau buruh 

dan keluarganya," ucap Menaker. "Pada akhirnya, sistem pengupahan berbasis produktivitas akan 

berevolusi menjadi pengupahan yang efektif dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan 
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produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menunjang keberhasilan perusahaan," 

sambung dia. Dia berharap melalui pemberian penghargaaan perusahaan teladan tersebut menjadi 

prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing dalam penerapan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas. "Selain itu, saya juga mengharapkan agar saudara-saudari dapat menjadi duta pengupahan 

berbasis produktivitas bagi perusaahaan lainnya, sehingga sistem pengupahan berbasis produktivitas 

menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin 

banyaknya perusahan penerima penghargaan teladan di masa depan," pungkas Menaker Ida. 
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Title Rayakan HUT 45 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan 

Kenalkan Wajah dan Fitur Layanan Baru 

Author Mediaindonesia.com 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindonesia.com/ekonomi/546131/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-

ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang saat ini genap berusia 45 tahun meluncurkan 

wajah baru pelayanannya kepada seluruh pekerja Indonesia. Mempertegas apa yang 

disampaikan Roswita, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan, 

peringatan HUT ke 45 tahun ini disambut pihaknya dengan semangat patriotisme yang 

pantang menyerah dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan visi mulia BPJAMSOSTEK, 

yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan 

mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Peluncuran wajah baru layanan itu dilakukan 

pada acara gala dinner peringatan HUT yang dihadiri seluruh stakeholders baik dari 

pemerintah, serikat pekerja/ buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja hingga 

perwakilan peserta. Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia menjelaskan 

wajah baru yang diperkenalkan, antara lain perubahan desain kantor cabang layanan yang 

semakin fresh, hangat, dan mengusung konsep green design. 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang saat ini genap berusia 45 tahun meluncurkan wajah baru 

pelayanannya kepada seluruh pekerja Indonesia. Peluncuran wajah baru layanan itu dilakukan pada acara 

gala dinner peringatan HUT yang dihadiri seluruh stakeholders baik dari pemerintah, serikat pekerja/ 

buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja hingga perwakilan peserta.Direktur Pelayanan 

BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia menjelaskan wajah baru yang diperkenalkan, antara lain perubahan 

desain kantor cabang layanan yang semakin fresh, hangat, dan mengusung konsep green design. 

Kemudian Jamsostek Mobile (JMO) dengan fitur unggulan baru yang berfokus pada finansial dan 

kesejahteraan pekerja, dan juga penggunaan seragam baru dengan tema Anaka Prathama yang dalam 

bahasa sansekerta berarti kesuksesan dan penuh semangat dalam melayani."Kami mengucapkan terima 

kasih kepada seluruh Peserta dan Stakeholder atas kepercayaan, dukungan dan kerja samanya dalam 

mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam upaya 

memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat bagi pekerja dengan memastikan janji layanan 

terlaksana dengan sempurna," ucap Roswita.Hadir pada kegiatan tersebut Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Muhadjir Effendy.Roswita menegaskan, pihaknya mengupayakan pelayanan yang maksimal melalui 

proses layanan yang lebih mudah dan ringkas, kemudahan akses layanan melalui kanal fisik dan digital, 

solutif menangani keluhan dan lebih informatif."JMO akan ada fitur perumahan pekerja yang 

diperuntukan bagi pekerja yang membutuhkan fasilitas pembiayaan perumahan, fitur alternatif 

penyediaan pinjaman konsumtif kepada peserta, selain itu ada juga fitur promo, fitur streaming, fitur e-

wallet, fitur top-up dan tagihan. Fitur-fitur terbaru ini merupakan komitmen kami untuk menjadikan JMO 

sebagai one access to digital ecosystem, untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah dan 

lebih lengkap," tambahnya.Sepanjang 2022 BPJAMSOSTEK juga berkolaborasi dengan stakeholders untuk 

memberikan pelayanan publik, di antaranya bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan 
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implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, penyederhanaan regulasi program Jaminan Hari 

Tua (JHT), perlindungan bagi PMI di luar negeri, bersama Pemerintah Daerah memberikan santunan 

kepada pekerja yang mengalami risiko kerja di wilayahnya masing-masing untuk menunjukan peran 

negara melindungi pekerja.Mempertegas apa yang disampaikan Roswita, Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo mengatakan, peringatan HUT ke 45 tahun ini disambut pihaknya dengan semangat 

patriotisme yang pantang menyerah dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan visi mulia 

BPJAMSOSTEK, yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan 

mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Semangat patriotisme tersebut juga tersirat ke dalam tema 

besar HUT BPJAMSOSTEK yaitu "Satukan Semangat, Sejahterakan Pekerja"."Tahun ini kami telah 

melakukan beberapa inisiatif dan juga mendapat torehan positif atas kinerja yang dilakukan seluruh insan 

BPJAMSOSTEK, dari sisi kepesertaan, tahun ini rekor tertinggi penambahan peserta selama 1 tahun yaitu 

meningkat 5 juta lebih pekerja, posisi saat ini pekerja terlindungi 35 juta, kami akan upayakan terus 

melalui kampanye "Kerja Keras Bebas Cemas", sedangkan dari sisi tata kelola kita juga mendapatkan 5 

international recognition dari ISSA, ini merupakan yang terbanyak di Asia, yang menunjukkan praktik 

yang kami lakukan sudah sejalan dengan global best practices serta mulai dipandang di level 

internasional," jelas Anggoro.Menutup kegiatan tersebut, dirinya mengatakan, pencapaian-pencapaian 

tersebut tidak lepas dari peran aktif, sinergi dan kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder 

BPJAMSOSTEK."Harapannya, seluruh ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang baik ini terus kita 

jaga, seluruh stakeholder selalu bersatu, bersinergi dan bergerak bersama dalam misi mulia untuk 

perlindungan dan kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia. Mari Satukan Semangat, Sejahterakan 

Pekerja!," pungkas Anggoro. 
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Title UU Ciptaker Tingkatkan Perlindungan Pekerja Author Medcom.Id Developer 

Media Medcom.id Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Rb1pADXN-uu-ciptaker-tingkatkan-perlindungan-

pekerja 

Summary Pekerja yang dihilangkan yang kehilangan pekerjaan, yang mengalami PHK dijamin oleh 

jaminan kehilangan pekerjaan," ucapnya. Menaker Ida menyampaikan bahwa Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan langkah awal pembangunan lifelong learning system 

yang diatur pada Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelayanan JKP 

melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan peningkatan perlindungan 

kepada pekerja atau buruh dalam relasi industri dan pembinaan pengawasan 

ketenagakerjaan. "Dari sisi hubungan kerja Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengatur 

secara baik bagaimana hubungan kerja itu berdasarkan PKWT PKWTT dan di situ kita 

menjamin pekerja kontrak pun diberikan perlindungan sosialnya," ujarnya dalam acara 

Outlook Perekonomian Indonesia 2023 dikutip dari Antara, Rabu, 21 Desember 2022. 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja 

memberikan peningkatan perlindungan kepada pekerja atau buruh dalam relasi industri dan pembinaan 

pengawasan ketenagakerjaan."Dari sisi hubungan kerja Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengatur 

secara baik bagaimana hubungan kerja itu berdasarkan PKWT PKWTT dan di situ kita menjamin pekerja 

kontrak pun diberikan perlindungan sosialnya," ujarnya dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 

2023 dikutip dari Antara, Rabu, 21 Desember 2022.Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi pengupahan juga 

menjadikan upah minimum sebagai safety net dan memperkenalkan upah berbasis produktivitas untuk 

pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun.Kemudian dari sisi jaminan sosial, Kemenaker mencoba 

meningkatkan perlindungan dari resiko kehilangan pekerjaan dengan mengenalkan sistem jaminan sosial 

yang baru yakni jaminan kehilangan pekerjaan."Ini memang belum terlalu familier tapi implementasinya 

sudah berjalan sejak April 2022. Pekerja yang dihilangkan yang kehilangan pekerjaan, yang mengalami 

PHK dijamin oleh jaminan kehilangan pekerjaan," ucapnya.Menaker Ida menyampaikan bahwa Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan langkah awal pembangunan lifelong learning system yang diatur 

pada Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelayanan JKP melalui sistem informasi 

ketenagakerjaan.BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan uang tunai paling banyak selama 6 bulan 

dengan jumlah 45 persen dari upah di 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah di 3 bulan berikutnya.Tak 

hanya itu, dari sisi kesejahteraan, Kemnaker juga mendorong penyediaan fasilitas Kesehatan pekerja di 

perusahaan. Termasuk juga memberikan bantuan Pemerintah untuk mengatasi beberapa kondisi 

nasional yang mempengaruhi kemampuan daya pekerja."Tahun 2020, 2021, 2022 kita memberikan 

bantuan subsidi upah itu sebagai bentuk negara hadir dalam kondisi pekerja mengalami masalah daya, 

Pemerintah juga hadir dengan memberikan bantuan subsidi upah," tuturnya.Selain juga melakukan 

meningkatkan dialog sosial melalui pemberdayaan unsur-unsur tripatriat baik secara kelembagaan 

maupun forum-forum dialog dalam rangka penyusunan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di 

bidang ketenagakerjaan. 
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Title Rayakan HUT 45 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan 

Wajah dan Fitur Layanan Baru 

Author Penulis Herry 

Eddy - 

Media Tauberita.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tauberita.com/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-

dan-fitur-layanan-baru 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang saat ini genap berusia 45 tahun meluncurkan 

wajah baru pelayanannya kepada seluruh pekerja Indonesia. Mempertegas apa yang 

disampaikan Roswita, Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama BPJamsostek mengatakan, 

peringatan HUT ke 45 tahun ini disambut pihaknya dengan semangat patriotisme yang 

pantang menyerah dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan visi mulia BPJamsostek, 

yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan 

mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Peluncuran wajah baru layanan itu dilakukan 

pada acara gala dinner peringatan HUT yang dihadiri seluruh stakeholders baik dari 

pemerintah, serikat pekerja/ buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja hingga 

perwakilan peserta. Direktur Pelayanan BPJamsostek, Roswita Nilakurnia menyampaikan 

wajah baru yang diperkenalkan malam ini antara lain perubahan desain kantor cabang 

layanan yang semakin fresh, hangat, dan mengusung konsep green design. 

 

 

 

 BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang saat ini genap berusia 45 tahun meluncurkan wajah baru 

pelayanannya kepada seluruh pekerja Indonesia. Peluncuran wajah baru layanan itu dilakukan pada acara 

gala dinner peringatan HUT yang dihadiri seluruh stakeholders baik dari pemerintah, serikat pekerja/ 

buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja hingga perwakilan peserta. Direktur Pelayanan 

BPJamsostek, Roswita Nilakurnia menyampaikan wajah baru yang diperkenalkan malam ini antara lain 

perubahan desain kantor cabang layanan yang semakin fresh, hangat, dan mengusung konsep green 

design. Kemudian Jamsostek Mobile (JMO) dengan fitur unggulan baru yang berfokus pada finansial dan 

kesejahteraan pekerja, dan juga penggunaan seragam baru dengan tema Anaka Prathama yang dalam 

bahasa sansekerta berarti kesuksesan dan penuh semangat dalam melayani. "Kami mengucapkan terima 

kasih kepada seluruh Peserta dan Stakeholder atas kepercayaan, dukungan dan kerja samanya dalam 

mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam upaya 
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memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat bagi pekerja dengan memastikan janji layanan 

terlaksana dengan sempurna," ucap Roswita. Hadir pada kegiatan ini Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Muhadjir Effendy. Lebih jauh Roswita menjelaskan pihaknya mengupayakan pelayanan yang maksimal 

melalui proses layanan yang lebih mudah dan ringkas, kemudahan akses layanan melalui kanal fisik dan 

digital, solutif menangani keluhan dan lebih informatif. "JMO akan ada fitur perumahan pekerja yang 

diperuntukan bagi pekerja yang membutuhkan fasilitas pembiayaan perumahan, fitur alternatif 

penyediaan pinjaman konsumtif kepada peserta, selain itu ada juga fitur promo, fitur streaming, fitur e-

wallet, fitur top-up dan tagihan. Fitur-fitur terbaru ini merupakan komitmen kami untuk menjadikan JMO 

sebagai one access to digital ecosystem, untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah dan 

lebih lengkap," tambahnya. Sepanjang tahun 2022 BPJamsostek juga berkolaborasi dengan stakeholders 

untuk memberikan pelayanan publik, di antaranya bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

menyiapkan implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, penyederhanaan regulasi program 

Jaminan Hari Tua (JHT), perlindungan bagi PMI di luar negeri, bersama Pemerintah Daerah memberikan 

santunan kepada pekerja yang mengalami risiko kerja di wilayahnya masing-masing untuk menunjukan 

peran negara melindungi pekerja. Mempertegas apa yang disampaikan Roswita, Anggoro Eko Cahyo 

Direktur Utama BPJamsostek mengatakan, peringatan HUT ke 45 tahun ini disambut pihaknya dengan 

semangat patriotisme yang pantang menyerah dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan visi mulia 

BPJamsostek, yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan 

mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Semangat patriotisme tersebut juga tersirat ke dalam tema 

besar HUT BPJamsostek yaitu "Satukan Semangat, Sejahterakan Pekerja". "Tahun ini kami telah 

melakukan beberapa inisiatif dan juga mendapat torehan positif atas kinerja yang dilakukan seluruh insan 

BPJamsostek, dari sisi kepesertaan, tahun ini rekor tertinggi penambahan peserta selama 1 tahun yaitu 

meningkat 5 juta lebih pekerja, posisi saat ini pekerja terlindungi 35 juta, kami akan upayakan terus 

melalui kampanye "Kerja Keras Bebas Cemas", sedangkan dari sisi tata kelola kita juga mendapatkan 5 

international recognition dari ISSA, ini merupakan yg terbanyak di Asia, yang menunjukkan praktik yang 

kami lakukan sudah sejalan dengan global best practices serta mulai dipandang di level internasional," 

jelas Anggoro. Menutup kegiatan tersebut, dirinya mengatakan pencapaian-pencapaian tersebut tidak 

lepas dari peran aktif, sinergi dan kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder BPJamsostek. 

"Harapannya, seluruh ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang baik ini terus kita jaga, seluruh 

stakeholder selalu bersatu, bersinergi dan bergerak bersama dalam misi mulia untuk perlindungan dan 

kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia. Mari Satukan Semangat, Sejahterakan Pekerja," pungkas 

Anggoro. 
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Title Rayakan HUT 45 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan 

Wajah dan Fitur Layanan Baru 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/12/21/172841/rayakan-hut-45-tahun-bpjs-

ketenagakerjaan-kenalkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru 

Summary Suara.com- BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang saat ini genap berusia 45 tahun 

meluncurkan wajah baru pelayanannya kepada seluruh pekerja Indonesia. Mempertegas 

apa yang disampaikan Roswita, Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama BPJamsostek 

mengatakan, peringatan HUT ke 45 tahun ini disambut pihaknya dengan semangat 

patriotisme yang pantang menyerah dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan visi mulia 

BPJamsostek, yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, 

berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. 7 Cara Mencairkan JHT 

Sebelum Usia 56 Tahun, Ini Syarat Lengkapnya. Peluncuran wajah baru layanan itu dilakukan 

pada acara jamuan makan malam peringatan HUT yang dihadiri seluruh stakeholders baik 

dari pemerintah, serikat pekerja/ buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja 

hingga perwakilan peserta. 

 

 

 

7 Cara Mencairkan JHT Sebelum Usia 56 Tahun, Ini Syarat LengkapnyaSuara.com - BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) yang saat ini genap berusia 45 tahun meluncurkan wajah baru pelayanannya kepada 

seluruh pekerja Indonesia. Peluncuran wajah baru layanan itu dilakukan pada acara jamuan makan 

malam peringatan HUT yang dihadiri seluruh stakeholders baik dari pemerintah, serikat pekerja/ buruh, 

asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja hingga perwakilan peserta.Direktur Pelayanan 

BPJamsostek, Roswita Nilakurnia menyampaikan wajah baru yang diperkenalkan malam ini antara lain 

perubahan desain kantor cabang layanan yang semakin fresh, hangat, dan mengusung konsep green 

design. Kemudian Jamsostek Mobile (JMO) dengan fitur unggulan baru yang berfokus pada finansial dan 

kesejahteraan pekerja, dan juga penggunaan seragam baru dengan tema Anaka Prathama yang dalam 

bahasa sansekerta berarti kesuksesan dan penuh semangat dalam melayani."Kami mengucapkan terima 

kasih kepada seluruh Peserta dan Stakeholder atas kepercayaan, dukungan dan kerja samanya dalam 

mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia. Hadir juga malam ini mendukung kegiatan ini Ibu Menteri 
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Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam upaya memberikan 

pelayanan yang mudah, cepat dan tepat bagi pekerja dengan memastikan janji layanan terlaksana 

dengan sempurna," ucap Roswita.Lebih jauh Roswita menjelaskan pihaknya mengupayakan pelayanan 

yang maksimal melalui proses layanan yang lebih mudah dan ringkas, kemudahan akses layanan melalui 

kanal fisik dan digital, solutif menangani keluhan dan lebih informatif."JMO akan ada fitur perumahan 

pekerja yang diperuntukan bagi pekerja yang membutuhkan fasilitas pembiayaan perumahan, fitur 

alternatif penyediaan pinjaman konsumtif kepada peserta, selain itu ada juga fitur promo, fitur 

streaming, fitur e-wallet, fitur top-up dan tagihan. Fitur-fitur terbaru ini merupakan komitmen kami 

untuk menjadikan JMO sebagai one access to digital ecosystem, untuk memberikan layanan yang lebih 

cepat, lebih mudah dan lebih lengkap," tambahnya.Sepanjang tahun 2022 BPJamsostek juga 

berkolaborasi dengan stakeholders untuk memberikan pelayanan publik, di antaranya bersama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, 

penyederhanaan regulasi program Jaminan Hari Tua (JHT), perlindungan bagi PMI di luar negeri, bersama 

Pemerintah Daerah memberikan santunan kepada pekerja yang mengalami risiko kerja di wilayahnya 

masing-masing untuk menunjukan peran negara melindungi pekerja.Mempertegas apa yang 

disampaikan Roswita, Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama BPJamsostek mengatakan, peringatan HUT ke 

45 tahun ini disambut pihaknya dengan semangat patriotisme yang pantang menyerah dan sungguh-

sungguh dalam merealisasikan visi mulia BPJamsostek, yaitu mewujudkan jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. 

Semangat patriotisme tersebut juga tersirat ke dalam tema besar HUT BPJamsostek yaitu "Satukan 

Semangat, Sejahterakan Pekerja"."Tahun ini kami telah melakukan beberapa inisiatif dan juga mendapat 

torehan positif atas kinerja yang dilakukan seluruh insan BPJamsostek, dari sisi kepesertaan, tahun ini 

rekor tertinggi penambahan peserta selama 1 tahun yaitu meningkat 5 juta lebih pekerja, posisi saat ini 

pekerja terlindungi 35 juta, kami akan upayakan terus melalui kampanye "Kerja Keras Bebas Cemas", 

sedangkan dari sisi tata kelola kita juga mendapatkan 5 international recognition dari ISSA, ini merupakan 

yg terbanyak di Asia, yang menunjukkan praktik yang kami lakukan sudah sejalan dengan global best 

practices serta mulai dipandang di level internasional," jelas Anggoro.Menutup kegiatan tersebut, dirinya 

mengatakan pencapaian-pencapaian tersebut tidak lepas dari peran aktif, sinergi dan kerja sama yang 

baik dari seluruh stakeholder BPJamsostek."Harapannya, seluruh ekosistem jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang baik ini terus kita jaga, seluruh stakeholder selalu bersatu, bersinergi dan bergerak 

bersama dalam misi mulia untuk perlindungan dan kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia. Mari 

Satukan Semangat, Sejahterakan Pekerja!," pungkas Anggoro. 
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Title Menaker Ida Ingin Sistem Upah di Indonesia Pakai 

Produktivitas 

Author Pt. Viva Media Baru - 

Viva 

Media Vivanews Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1557669-menaker-ida-ingin-sistem-upah-di-indonesia-

pakai-produktivitas 

Summary Ida mengatakan, dia merasa bangga terhadap antusiasme perusahaan yang mendaftar 

sebagai peserta Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP). "Antusiasme dan 

kondisi hubungan industrial di perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan harapan 

untuk terus mendorong penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang diawali 

dengan penerapan skema struktur dan skala upah," kata Ida dalam keterangan Rabu, 21 

Desember 2022. Ida mengatakan, dari data data hubungan kerja di perusahaan dalam waktu 

dua tahun terakhir menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan dalam 

suasana yang kondusif. Ida mengatakan, penerapan struktur dan skala upah di perusahaan 

menjadi sangat penting untuk diwujudkan. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini memberikan penghargaan teladan kepada sembilan 

perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. Perusahaan-

perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, dan besar.Ida mengatakan, dia 

merasa bangga terhadap antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai peserta Olimpiade 

Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP). Hal itu karena dalam kurun 2 tahun terakhir, hubungan 

industrial ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat luar biasa akibat pandemi COVID-

19."Antusiasme dan kondisi hubungan industrial di perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan 

harapan untuk terus mendorong penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang diawali 

dengan penerapan skema struktur dan skala upah ," kata Ida dalam keterangan Rabu, 21 Desember 

2022.Ida mengatakan, dari data data hubungan kerja di perusahaan dalam waktu dua tahun terakhir 

menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan dalam suasana yang kondusif. Selain itu, 

perusahaan peserta OPBP juga berinisiatif untuk menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas 

di perusahaan masing-masing.Ida mengatakan, penerapan struktur dan skala upah di perusahaan 

menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Mengingat struktur dan skala upah merupakan amanat 
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peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari 9 lompatan yang dicanangkan 

Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan Industrial.Manifestasi visi baru hubungan 

industrial tersebut akan terdeteksi dari penghargaan perusahaan terhadap pekerja/buruh yang produktif 

melalui upah yang diterimanya. Pekerja/buruh yang produktif akan memperoleh upah yang lebih tinggi. 

Sebaliknya pekerja/buruh yang tidak produktif akan memperoleh imbalan yang lebih rendah."Dengan 

sistem pengupahan seperti ini, maka menjadi keharusan bagi pekerja/buruh untuk tetap konsisten 

meningkatkan produktivitasnya agar memperoleh upah yang dapat mensejahterakan pekerja/buruh dan 

keluarganya," jelasnya.Karena kata dia, dengan sistem pengupahan berbasis produktivitas akan 

berevolusi menjadi pengupahan yang efektif dan berkeadilan. Di mana akan mendorong peningkatan 

produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menunjang keberhasilan perusahaan."Saya 

juga mengharapkan agar Saudara-saudari dapat menjadi duta pengupahan berbasis produktivitas bagi 

perusahaan lainnya, sehingga sistem pengupahan berbasis produktivitas menjadi amanah untuk 

ditumbuhkembangkan di perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin banyaknya perusahaan 

penerima penghargaan teladan di masa depan," jelasnya. 
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Title Menaker Ida: UU Ciptaker Tingkatkan Perlindungan Pekerja Author _noname 

Media Republika Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rn8lgh436/menaker-ida-uu-ciptaker-tingkatkan-

perlindungan-pekerja 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja 

memberikan peningkatan perlindungan kepada pekerja atau buruh. Kemudian dari sisi 

jaminan sosial, Kemenaker mencoba meningkatkan perlindungan dari risiko kehilangan 

pekerjaan dengan mengenalkan sistem jaminan sosial yang baru yakni jaminan kehilangan 

pekerjaan. Menaker Ida menyampaikan bahwa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

merupakan langkah awal pembangunan lifelong learning system yang diatur pada Pasal 25 

dan Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelayanan JKP melalui sistem informasi 

ketenagakerjaan. Tak hanya itu, dari sisi kesejahteraan, Kemenaker juga mendorong 

penyediaan fasilitas kesehatan pekerja di perusahaan. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan 

peningkatan perlindungan kepada pekerja atau buruh. Terutama dalam relasi industri dan pembinaan 

pengawasan ketenagakerjaan."Dari sisi hubungan kerja Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengatur 

secara baik bagaimana hubungan kerja itu berdasarkan PKWT PKWTT dan di situ kita menjamin pekerja 

kontrak pun diberikan perlindungan sosialnya," ujarnya dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 

2023 Menjaga Resiliensi Ekonomi Melalui Transformasi Struktural yang disiarkan secara daring, Rabu 

(21/12/2022).Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi pengupahan juga menjadikan upah minimum sebagai 

safety net dan memperkenalkan upah berbasis produktivitas untuk pekerja dengan masa kerja di atas 

satu tahun. Kemudian dari sisi jaminan sosial, Kemenaker mencoba meningkatkan perlindungan dari 

risiko kehilangan pekerjaan dengan mengenalkan sistem jaminan sosial yang baru yakni jaminan 

kehilangan pekerjaan."Ini memang belum terlalu familier tapi implementasinya sudah berjalan sejak April 

2022. Pekerja yang dihilangkan yang kehilangan pekerjaan, yang mengalami PHK dijamin oleh jaminan 

kehilangan pekerjaan," ujarnya.Menaker Ida menyampaikan bahwa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

merupakan langkah awal pembangunan lifelong learning system yang diatur pada Pasal 25 dan Pasal 30 

PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelayanan JKP melalui sistem informasi ketenagakerjaan. BPJS 

Ketenagakerjaan akan memberikan uang tunai paling banyak selama enam bulan dengan jumlah 45 

persen dari upah di tiga bulan pertama dan 25 persen dari upah di tiga bulan berikutnya.Tak hanya itu, 

dari sisi kesejahteraan, Kemenaker juga mendorong penyediaan fasilitas kesehatan pekerja di 

perusahaan. Termasuk juga memberikan bantuan pemerintah untuk mengatasi beberapa kondisi 

nasional yang mempengaruhi kemampuan daya pekerja."Tahun 2020, 2021, 2022 kita memberikan 

bantuan subsidi upah itu sebagai bentuk negara hadir dalam kondisi pekerja mengalami masalah daya, 

Pemerintah juga hadir dengan memberikan bantuan subsidi upah," tuturnya.Selain juga melakukan 

meningkatkan dialog sosial melalui pemberdayaan unsur-unsur tripatriat baik secara kelembagaan 

maupun forum-forum dialog dalam rangka penyusunan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di 

bidang ketenagakerjaan. 
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Title Industri Padat Karya Diprediksi Ambruk 2023 Gegara UMP, 

Pengusaha: Bukan Menakut-nakuti 

Author Advenia 

Elisabeth 

Media Okezone Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/12/21/320/2731673/industri-padat-karya-

diprediksi-ambruk-2023-gegara-ump-pengusaha-bukan-menakut-nakuti 

Summary Industri padat karya di 2023 disebut akan terancam di 2023. Sebab, diproyeksikan industri 

ini makin ambruk pada 2023. Shinta mengatakan, hingga saat ini banyak pihak yang 

mengeluh ke Kadin perihal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2022 tentang 

Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Alhasil, akan banyak karyawan yang kena 

pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2023 mendatang. 

 

 Industri padat karya di 2023 disebut akan terancam di 2023.Hal itu diungkap Wakil Ketua Kamar Dagang 

Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani yang meminta pemerintah memberikan perhatian khusus pada industri 

padat karya.Sebab, diproyeksikan industri ini makin ambruk pada 2023.Shinta mengatakan, hingga saat 

ini banyak pihak yang mengeluh ke Kadin perihal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.18 Tahun 2022 

tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.Khususnya pelaku industri padat karya yang merasa 

keberatan dengan aturan mengharuskan membayar upah karyawan lebih tinggi tetapi tak sebanding 

dengan pemasukan perusahaan.Alhasil, akan banyak karyawan yang kena pemutusan hubungan kerja 

(PHK) pada 2023 mendatang."Bagaimana nih dengan PHK yang tinggi. Belum lagi kemarin industri tekstil 

juga komplain, tentu saja dengan adanya Permanaker 18 itu loh yang berhubungan dengan pengupahan. 

Mereka bilang kita sudah jatuh dikenai tangga pula. Jadi sudah sulit tambah sulit lagi," ujarnya saat 

ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022)Follow Berita Okezone di Google News 
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Title Kota Ini Aman dari Gempa dan Tsunami, UMK Tinggi, dan Dekat 

dengan Luar Negeri, Tertarik Pindah? 

Author Aulli R 

Atmam 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016173090/kota-ini-aman-dari-gempa-dan-

tsunami-umk-tinggi-dan-dekat-dengan-luar-negeri-tertarik-pindah 

Summary Indonesia punya kota yang aman dari gempa dan tsunami, UMK tinggi, dan dekat dengan 

luar negeri. Ada banyak hal yang bisa membuat sebuah kota menjadi dambaan, misalnya 

aman dari gempa dan tsunami, UMK tinggi, serta dekat dengan luar negeri. Batam termasuk 

kota yang aman dari gempa dan tsunami. Ya, Batam dekat dengan dua negara tetangga, 

yakni Singapura dan Malaysia. 

 

 Indonesia punya kota yang aman dari gempa dan tsunami, UMK tinggi, dan dekat dengan luar negeri. 

Tinggal di kota yang aman dan nyaman adalah dambaan setiap orang. Ada banyak hal yang bisa membuat 

sebuah kota menjadi dambaan, misalnya aman dari gempa dan tsunami, UMK tinggi, serta dekat dengan 

luar negeri.Tahukah Anda bahwa Indonesia punya kota yang memenuhi kriteria tersebut.Ya, kota 

tersebut adalah Batam. Batam adalah kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Batam termasuk 

kota yang aman dari gempa dan tsunami. Sebab, Batam bukanlah wilayah tempat bertemunya lempeng 

bumi. Dengan demikian, terjadinya gempa bumi di Batam adalah hal yang kemungkinan terjadinya sangat 

kecil. Kemudian, Batam juga punya UMK yang cukup tinggi. Perlu diketahui, UMK Batam telah dipastikan 

naik untuk ahun 2023. Penetapan UMK Batam 2023 mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. 

Adapun besaran UMK Batam 2023 adalah Rp4.500.440. Angka tersebut mengalami kenaikan 7,50 persen 

dari sebelumnya. UMK Batam juga merupakan yang tertinggi di Kepulauan Riau. Selanjutnya dari seri 

geografis, Batam juga termasuk dekat dengan luar negeri. Ya, Batam dekat dengan dua negara tetangga, 

yakni Singapura dan Malaysia. Berdasarkan informasi yang beredar, jarak terdekat antara Batam dan 

Singapura bahkan hanya 13km saja. Dari Batam, kita bisa ke Singapura dengan kapal feri dengan durasi 

perjalanan hanya sekitar satu jam lebih sedikit. Demikian sekilas informasi mengenai Kota Batam, tertarik 

pindah ke sana?***  
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Title Pencairan Bantuan Subsidi Upah Diperpanjang hingga 27 

Desember 2022 

Author Muhammad Naufal 

Media Kompas.id Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/21/pencairan-bsu-masih-akan-dilakukan-

sampai-27-desember 

Summary Batas waktu pencairan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 diperpanjang yang semula 

20 Desember 2022 menjadi 27 Desember 2022. Pemerintah menyatakan, BSU masih dapat 

diambil di kantor pos terdekat dengan lokasi tenaga kerja penerima bantuan. "Data-data 

penerima (masih) harus ada yang diharmonisasi dan disinkronkan dengan data milik BPJS 

Ketenagakerjaan. Masih ada waktu dan ini (BSU) adalah pelayanan kepada pekerja. 

 

 Batas waktu pencairan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 diperpanjang yang semula 20 

Desember 2022 menjadi 27 Desember 2022. Pemerintah menyatakan, BSU masih dapat diambil di kantor 

pos terdekat dengan lokasi tenaga kerja penerima bantuan."Data -data penerima (masih) harus ada yang 

diharmonisasi dan disinkronkan dengan data milik BPJS Ketenagakerjaan. Masih ada waktu dan ini (BSU) 

adalah pelayanan kepada pekerja. Jangan sampai ada yang terlewatkan," ujar Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Fadhly Harahap, Rabu (21/12/2022), di 

Jakarta.Menurut dia, Kemenaker terus mengimbau pekerja yang berhak dan memenuhi kriteria penerima 

BSU agar tidak lupa mengambil BSU di kantor pos. Kemenaker berharap perpanjangan waktu penyaluran 

BSU ini membuat realisasi penyaluran BSU tahun 2022 bisa lebih optimal.Mengenai kelanjutan BSU tahun 

2023, Chairul menegaskan bahwa BSU bukan program yang bersifat bisa diputuskan lanjut atau tidak 

begitu saja. Filosofi BSU sejak awal dirintis adalah merespons kondisi sosial ekonomi yang dihadapi 

pekerja, seperti dampak pandemi Covid-19.Penerima BSU tahun 2022 harus memenuhi lima persyaratan. 

Persyaratan pertama yaitu warga negara Indonesia dibuktikan dengan memiliki nomor induk 

kependudukan (NIK). Kedua, pekerja formal berstatus aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, 

memiliki upah atau gaji paling besar Rp 3,5 juta per bulan. Ketiga, pekerja bersangkutan bekerja di sektor 

industri barang konsumsi, transportasi, industri properti, perdagangan, dan jasa.Syarat keempat yaitu 

penerima BSU merupakan pekerja/buruh yang belum menerima bantuan sosial lainnya. Syarat terakhir 

atau kelima adalah pekerja bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 

dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah.Pada tahun 2022, target pekerja penerima BSU mencapai 

14,6 juta orang. Kemenaker pernah menyatakan, per 5 Desember 2022, BSU telah tersalurkan kepada 

11,67 juta orang pekerja. Dari jumlah itu, penyaluran melalui PT Pos Indonesia yang sukses mencapai 2,7 

juta orang dan sisanya melalui transfer rekening bank himpunan bank milik negara (Himbara).Anggota 

Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, saat dihubungi terpisah, mengatakan, berdasarkan pantauan 

Ombudsman, penyaluran BSU tahun 2022 lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 

2021, misalnya, terdapat sekitar 700.000-an pekerja calon penerima yang gagal mendapatkan 

BSU.Mekanisme penyaluran lewat Pos Indonesia, menurut Robert, dinilai efektif. Meski demikian, 

petugas Pos Indonesia perlu dibekali pengetahuan mengenai skema kebijakan BSU tahun 2022 sehingga 

mereka bisa menjelaskan ke warga yang sering menanyakan persyaratan penerimaan."Peran kantor pos 

hanya sebagai juru bayar. Ketika ada pekerja yang berhak menerima BSU tetapi tidak kunjung menerima, 

petugas kantor pos bisa menjelaskan," ujar Robert.Jika penyaluran BSU diperpanjang, pihaknya menduga 
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ada kendala di proses pendistribusian, seperti pekerja sulit dijangkau dan masalah keakurasian data.Lebih 

jauh, lanjut Robert, program BSU semestinya tidak berhenti pada tahun 2023. Alasannya, dampak 

pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh sejumlah pekerja yang bukan hanya dari sektor formal. Tahun 

2023 juga diperkirakan akan berlanjut fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK).Pemerintah perlu 

mendesainnya sebagai bantuan sosial yang inklusif. Misalnya, pemerintah perlu mengafirmasi kepada 

pekerja yang dirumahkan dan peserta BPJS Ketenagakerjaan menunggak iuran karena faktor pemberi 

kerja sehingga mereka tidak jadi terima BSU. Lalu, kriteria peserta sektor informal bisa mendapatkan 

BSU.Pemberitahuan mengenai perpanjangan penyaluran BSU muncul di akun resmi Kemnaker di 

Instagram sejak kemarin. Kolom komentar mengenai unggahan informasi itu diisi ratusan keluhan dan 

kritik realisasi BSU. Misalnya, pemilik akun @vandelmar08 mengatakan, "Ok, dibenahi sistem 

databasenya ya. Saya status tersalurkan ke bank, tapi dananya belum masuk. Cek di kantor pos malah 

tidak terdaftar. Lapor ke IG, website, dll tidak ada respons. Tolong diperbaiki lagi ya sebelum batas 

waktunya habis lagi." 
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Title Kepala BPVP Kendari Menyerahkan Penghargaan 

Siddhakarya di Mamuju 

Author Redaksi Butonpos 

Media Buton Pos Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://butonpos.fajar.co.id/2022/12/21/kepala-bpvp-kendari-menyerahkan-penghargaan-

siddhakarya-di-mamuju 

Summary Dalam sambutannya Ghazmahadi yang dibacakan Kepala BPVP Kendari Dr. Yang diwakili 

Kepala BPVP Kendari Dr. Rabu, 21 Desember 2022 18:56 PM Rabu, 21 Desember 2022 18:56 

PM. Mamuju- Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari Dr. 

 

 

 

Rabu, 21 Desember 2022 18:56 PM Rabu, 21 Desember 2022 18:56 PMMamuju - Kepala Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari Dr. La Ode Haji Polondu mewakili Direktur Bina Peningkatan 

Produktivitas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Dirjen Binalavotas) 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) Dr. Ghazmahadi, memberikan 

penghargaan Penganugerahan Siddhakarya terhadap para pelaku usaha di Gedung Graha Sandeq 

Kompleks Kantor Gubernur di Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 20 Desember 2022. Dalam sambutannya 

Ghazmahadi yang dibacakan Kepala BPVP Kendari Dr. La Ode Haji Polondu, pihaknya mengapresiasi 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas pelaksanaan kegiatan Penganugerahan Siddhakarya tahun 2022 

ini sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan kepada perusahaan kecil, menengah, dan besar yang 

telah berhasil dan unggul dalam peningkatan produktivitas yang dapat dijadikan teladan dan 

percontohan standar keberhasilan bagi perusahaan-perusahaan lain yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. 

La Ode Haji Polondu menyebutkan, penganugerahan produktivitas terdiri atas dua penghargaan yakni 

Siddhakarya yang berarti Karya Prima, di mana penghargaannya diberikan langsung oleh gubernur atas 

kualitas dan produktivitas tertinggi tingkat provinsi. Penghargaan kedua yaitu Paramakarya yang 

diartikan Karya Unggul, di mana penghargaannya diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia 

atas kualitas dan produktivitas tertinggi tingkat nasional. "Penilaian performa perusahaan dalam rangka 

Penganugerahan Produktivitas dilakukan dengan menggunakan metode Sistem Manajemen Peningkatan 

Produktivitas (SIMPPRO), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 156 Tahun 2021, yang diadaptasi dari Metode Business Excellence Malcolm Baldrige 

Criteria ," terangnya. Ia menjelaskan, kriteria metode tersebut yaitu kepemimpinan, perencanaan 
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strategis, fokus pada pengembangan dan manajemen SDM, fokus pada pelanggan dan perluasan pasar, 

data dan informasi, serta analisis, manajemen proses, hasil usaha dan produktivitas. "Tujuan dari semua 

itu, untuk mendorong dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah dalam peningkatan kualitas dan 

produktivitas serta daya saing perusahaan," jelasnya. Selain itu, lanjut dia, juga bertujuan untuk 

menyosialisasikan kategori dan kriteria kinerja perusahaan unggul kepada perusahaan untuk 

diimplementasikan, kemudian memberikan pengakuan dan penghargaan kepada perusahaan kecil, 

menengah, dan besar yang telah berhasil dan unggul dalam peningkatan produktivitas yang dapat 

dijadikan teladan dan percontohan standar keberhasilan ( bench-marking best practice ) bagi 

perusahaan- perusahaan lain, serta memfasilitasi pengembangan jejaring komunikasi antar pelaku dunia 

usaha. "Hal ini untuk mewujudkan produktivitas sesuai dengan filosofinya yaitu sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus 

lebih baik dari hari ini. Hal tersebut mengandung makna bahwa produktivitas haruslah merupakan 

gerakan seluruh komponen bangsa dimulai dari perumusan strategis, kebijakan, dan program sampai 

dengan pelaksanaannya secara efektif, efisien dan masif serta berkelanjutan," tandasnya. Terkait giat 

yang terlaksana ini pula, masih kata dia, pihaknya mengucapkan selamat kepada para pimpinan, 

manajemen dan seluruh karyawan perusahaan yang telah terpilih mendapatkan Penghargaan 

Penganugerahan Siddhakarya di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. "Penerima Penghargaan 

Siddhakarya ini patut bersyukur dan merasa bangga sekaligus berkomitmen untuk mempertahankan 

prestasi yang telah diraih bahkan senantiasa meningkatkannya pada tahun-tahun mendatang," 

imbuhnya. Sementara Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Barat Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si. yang diwakili 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Drs. H. Khaeruddin Anas, 

M.Si. dalam sambutannya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Bina Peningkatan 

Produktivitas Ditjen Binalavotas Kemnaker RI Dr. Ghazmahadi, ST, MM. yang diwakili Kepala BPVP 

Kendari Dr. La Ode Haji Polondu. 

  



 

190 

 

Title Mulai Januari 2023 Harga Rokok Naik Author Didin Hawari 

Media Radar Lombok Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://radarlombok.co.id/mulai-januari-2023-harga-rokok-naik.html 

Summary Harga rokok dan berbagai produk hasil tembakau bakal naik mulai 1 Januari 2023 

mendatang. Dalam sejarah kenaikkan CHT, baru kali ini diumumkan kenaikan CHT dua tahun 

berturut-turut (2023 dan 2024)," kata Sahminudin, kepada Radar Lombok, Selasa (20/12). 

Bahkan untuk kenaikkan CHT 2023 dan 2024, dalam rapat terbatas (Ratas) Presiden, 

Kemenkeu, Kemenkes dan Kemenaker. Jika Pemerintah benar menaikkan harga rokok di 

2023 mendatang. 

 

 

 

Harga rokok dan berbagai produk hasil tembakau bakal naik mulai 1 Januari 2023 mendatang. Itu 

menyusul adanya keputusan pemerintah yang menetapkan kenaikan harga jual eceran dan tarif cukai 

hasil tembakau (CHT) per batang rokok. Ketentuan mengenai kenaikan tarif CHT ini tertuang didalam 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2022 tentang perubahan atas PMK 

192/pmk.010/2022 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berupa rokok elektrik dan Hasil Pengolahan 

Tembakau lainnya. Menanggapi itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

Sahminudin tegas menolak keputusan Kementerian Keuangan menaikkan cukai rokok tembakau dan 

rokok elektrik (Vape) selama dua tahun ke depan. Pasalnya, kenaikan CHT sangat merugikan petani 

maupun industri hasil tembakau (IHT). "Jauh sebelum pemerintah mengumumkan kenaikkan CHT, bukan 

hanya APTI saja yang keberatan, pelaku IHT pun keberatan. Dalam sejarah kenaikkan CHT, baru kali ini 

diumumkan kenaikan CHT dua tahun berturut-turut (2023 dan 2024)," kata Sahminudin, kepada Radar 

Lombok, Selasa (20/12). Sahminudin menyebut akibat kenaikkan CHT itu, dikhawatirkan membuat 

perusahaan rokok dengan sengaja memproduksi rokok dengan harga murah dan kualitas rendah. Demi 

menarik konsumen untuk membeli rokok. Mengingat konsumen tembakau cenderung mau membeli 

rokok dengan harga murah. "Namanya barang murah, tentu perusahaan akan membeli tembakau 

dengan harga yang jauh lebih murah. Sementara biaya produksi tembakau ditingkat petani terus 

mengalami peningkatan," ujarnya. Sahminudin menuturkan, sejatinya pemicu tumbuh dan 

berkembangnya perokok pemula adalah kebijakan tarif CHT yang tinggi. Terlihat dari harga rokok 

bercukai yang biasa dibeli Rp 19.000 - Rp. 23.000 per bungkus, kini naik menjadi Rp 22.000 - Rp. 37.000 
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per bungkus. Alih-alih mengurangi perokok, kenaikan CHT justru akan menambah laju tumbuh kembang 

perokok pemula. Sebagai contoh begitu banyak anak muda membeli tembakau kemasan dengan harga 

Rp 2000-Rp 10.000 per bungkus karena sudah tersedia kertas rokok didalam kemasan. Dimana rokok itu 

setara dengan dua sampai lima bungkus rokok rokok bercukai. "Jika kita mau jujur, pemicu dan pemacu 

tumbuh dan berkembangnya perokok pemula adalah kebijakan tarif CHT yang tinggi. Tidak disesuaikan 

dengan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi, terlebih lagi dimasa Pandemi Covid-19," terangnya. 

Sementara ditengah harga rokok bercukai yang melangit. Pendapatan masyarakat tetap, bahkan tidak 

sedikit yang mengalami pemutusan kerja di perusahaan tempat mereka bekerja. Akibatnya melinting 

sendiri menjadi pilihan terkhir bagi perokok aktif. Mereka sudah tidak malu lagi, karena banyak yang 

melakukan hal yang sama. "Mau tidak mau petani legowo. Habis bagaimana menghadapi yang pura-pura 

tuli. Suatu saat akan jadi bumerang. Konsumen rokok ramai-ramai ke rokok murah. Target penerimaan 

negara tidak akan tercapai," tegasnya. Bagaimana tidak, DPR RI khususnya Komisi XI saja sudah tidak 

digubris Pemerintah Pusat. Sejak kenaikkan CHT 2021, DPR RI hanya diajak dengar pendapat setelah 

kenaikkan ditetapkan. Bahkan untuk kenaikkan CHT 2023 dan 2024, dalam rapat terbatas (Ratas) 

Presiden, Kemenkeu, Kemenkes dan Kemenaker. DPR RI khususnya Komisi XI dan sejumlah Kementerian 

seperti Kementan, Kemenperin dan Kemendag tidak diikutsertakan. "Lucunya, DBHCHT itu dua persen 

dari total penerimaan CHT. Kelihatan besar DBHCHT bertambah satu persen, tetapi peningkatannya 

untuk membunuh IHT Indonesia. Kebijakan yang benar-benar bar-bar," ketusnya. Sementara beberapa 

pedagang rokok mengaku khawatir pasokan sekaligus permintaan rokok akan berkurang. Jika Pemerintah 

benar menaikkan harga rokok di 2023 mendatang. Salah satunya adalah Sumiatun, pedagang warung di 

Labu Api, Lombok Barat, yang mengeluh dengan rencana kenaikan harga salah satu barang dagangan 

yang paling laris di tokonya itu. "Kalau rokok naik, yang kami takutkan pembeli pasti menurun. Apa lagi 

naiknya lumayan," ujarnya. Sementara pedagang lainnya, Marsinah menyebut dengan kebijakan 

tersebut, dia mengaku hanya bisa pasrah. Pasalnya, dari seluruh produk di warungnya, rokok menjadi 

komoditas yang paling laku dan berperan besar dalam menopang bisnis Marsinah. "Yah saya kan cuma 

pedagang kecil, mau gimana lagi. Paling juga saya bisa ikut pemerintah aja. Cuma saya takut berkurang 

aja pendapatan saya," keluhnya. 
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Title Kadin Khawatir Industri Padat Karya Makin Tertekan di 2023 Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.idxchannel.com/economics/kadin-khawatir-industri-padat-karya-makin-

tertekan-di-2023 

Summary Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani meminta pemerintah 

memberikan perhatian khusus pada industri padat karya. Shinta mengatakan hingga saat ini 

banyak pihak yang mengeluh ke Kadin perihal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Diproyeksikan industri ini 

makin ambruk pada 2023. Khususnya, pelaku industri padat karya yang merasa keberatan 

dengan aturan yang mengharuskan membayar upah karyawan lebih tinggi tetapi tak 

sebanding dengan pemasukan perusahaan. 

 

 

 

Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani meminta pemerintah memberikan 

perhatian khusus pada industri padat karya. Diproyeksikan industri ini makin ambruk pada 2023.Shinta 

mengatakan hingga saat ini banyak pihak yang mengeluh ke Kadin perihal Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.Khususnya, 

pelaku industri padat karya yang merasa keberatan dengan aturan yang mengharuskan membayar upah 

karyawan lebih tinggi tetapi tak sebanding dengan pemasukan perusahaan.Alhasil, akan banyak 

karyawan yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2023."Bagaimana nih dengan PHK yang 

tinggi. Belum lagi kemarin industri tekstil juga komplain, tentu saja dengan adanya Permanaker 18 itu loh 

yang berhubungan dengan pengupahan. Mereka bilang kita sudah jatuh dikenai tangga pula. Jadi sudah 

sulit tambah sulit lagi," ujarnya saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022)Selain itu, demand 

ekspor pada Januari 2023 menurun drastis. Contohnya, industri sepatu yang merosot hampir 40%. 

Alhasil, pada bulan tersebut perusahaan sepi produksi. 

  



 

193 

 

Title Dorong Daya Saing Tenaga Kerja, Inilah Lima Kebijakan 

Kemenaker 

Author Tim Redaksi 

Media Investor Daily Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://investor.id/business/317049/dorong-daya-saing-tenaga-kerja-inilah-lima-kebijakan-

kemenaker 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fuziyah menyampaikan, dalam mendorong daya 

saing tenaga kerja Indonesia, Kemenaker telah menyiapkan sejumlah kebijakan yang bersifat 

adaptif, resilien, dan inklusif yang meliputi lima pilar. Ini tantangan tersendiri," kata Menaker 

Ida di acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, 

Rabu (21/12/2022). Menaker Ida menyampaikan, salah satu bentuk dari reformasi 

pendidikan dan pelatihan vokasi adalah Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022. Setelah 

penciptaan SDM yang kompeten, fokus Kemenaker selanjutnya adalah membangun layanan 

pasar kerja, serta memperluas kesempatan kerja. 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fuziyah menyampaikan, dalam mendorong daya saing tenaga 

kerja Indonesia, Kemenaker telah menyiapkan sejumlah kebijakan yang bersifat adaptif, resilien, dan 

inklusif yang meliputi lima pilar.Pertama, reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kedua, optimalisasi 

sistem informasi dan layanan pasar kerja. Ketiga, perluasan kesempatan kerja. Keempat, jaminan sosial 

dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif. Kelima, hubungan industrial yang harmonis."Kita punya 

tantangan, pekerja di Indonesia ini diisi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah. 

Sementara kalau kita lihat profil ketenagakerjaan kita yang menganggur, justru mereka yang tingkat 

pendidikannya lebih tinggi, SMA, SMK, diploma, dan sarjana. Ini tantangan tersendiri," kata Menaker Ida 

di acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu 

(21/12/2022).Menaker Ida menyampaikan, salah satu bentuk dari reformasi pendidikan dan pelatihan 

vokasi adalah Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022. Kebutuhan SDM atau tenaga kerja dituangkan 

dalam perencanaan tenaga kerja, di mana perencanaan tenaga kerja mengacu pada sistem informasi 

pasar kerja."Prinsip dasar pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi adalah berorientasi pada kebutuhan 

dunia usaha, dunia industri, dunia kerja dan kewirausahaan, serta menjadi tanggung jawab bersama 

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan dan masyarakat," jelasnya.Setelah 

penciptaan SDM yang kompeten, fokus Kemenaker selanjutnya adalah membangun layanan pasar kerja, 

serta memperluas kesempatan kerja."Yang juga harus kami upayakan adalah jaminan sosial dan 

perlindungan tenaga kerja yang adaptif, serta hubungan industrial yang harmonis. Dari sisi hubungan 

kerja, Undang-Undang Cipta Kerja juga telah mengatur secara baik bagaimana hubungan kerja," kata 

Menaker. (b1) 
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Title Cukup Bawa KTP, Dana BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600. 000 

Langsung Cair 

Author Reporter 

Media Palpres.disway.id Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://palpres.disway.id/read/641582/cukup-bawa-ktp-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-

rp600000-langsung-cair 

Summary Cukup Bawa KTP, Dana BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600. 000 Langsung Cair. Reporter: 

Trisno Rusli |.  Ilustrasi BSU BPJS Ketenagakerjaan. Namun, jika nomor rekening telah 

didaftarkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan namun BSU sampai saat ini belum cair 

bisa dilakukan pengecekan secara mandiri melalui Website BPJS Ketenagakerjaan 

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Jika kalian sudah tercatat sebagai penerima BSU 

BPJS Ketenagakerjaan bisa mencairkan di kantor Pos terdekat dengan membawa dengan 

membawa KTP ASLI. Dana BSU bisa dicairkan dengan mendatangi kantor pos dan 

menunjukkan KTP asli--. 

 

Cukup Bawa KTP, Dana BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600. 000 Langsung CairReporter: Trisno Rusli | 

Ilustrasi BSU BPJS Ketenagakerjaan. Dana BSU bisa dicairkan dengan mendatangi kantor pos dan 

menunjukkan KTP asli--- TerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai 

calon penerima BSU sesuai dengant ahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS 

Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan- DitetapkanAnda akan mendapatkan notifikasi 

apabila telah ditetapkan sebagai penerima BSU- Tersalurkan ke Rekening AndaAnda akan mendapatkan 

notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau 

Bank Syariah Indonesia (khusus untuk Anda yang bekerja di wialayah Aceh).Penyaluran melalui PT Pos 

Indonesia akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan 

dana BSU.Hai Sahabat. Perihal pembaharuan data atau koreksi data, kami sarankan untuk pembaruan 

data melalui HRD (jika masih bekerja) atau ke kantor cabang terdaftar dengan melampirkan:1. Kartu 

Peserta.2. e-KTP.3. KK.4. Surat keterangan koreksi data dari perusahaan. - BPJS Ketenagakerjaan 

(@BPJSTKinfo) December 14, 2022Namun, jika nomor rekening telah didaftarkan oleh perusahaan ke 

BPJS Ketenagakerjaan namun BSU sampai saat ini belum cair bisa dilakukan pengecekan secara mandiri 

melalui Website BPJS Ketenagakerjaan http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id.Jika kalian sudah tercatat 

sebagai penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan bisa mencairkan di kantor Pos terdekat dengan membawa 

dengan membawa KTP ASLI. * 
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Title PKB Fasilitasi Pemulangan PMI Korban Tabrak Lari di Malaysia Author _noname 

Media Analisa Daily Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://analisadaily.com/berita/baca/2022/12/21/1037254/pkb-fasilitasi-pemulangan-pmi-

korban-tabrak-lari-di-malaysia 

Summary Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Deliserdang memfasiltasi pemulangan seorang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) nonprosedural, warga Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, 

Deliserdang, Sumatra Utara, yang mengalami masalah korban tabrak lari di Malaysia. "Kita 

memfasiltasi pemulangan warga kita, karena korban tabrak lari di Malaysia," kata Ketua DPC 

PKB Deliserdang, Said Hadi, didampingi jajaran pengurus saat menjemput di Kedatangan 

Internasional Bandara Kualanamu, Rabu (21/12). Kata dia, hal ini berawal ketika keluarga 

korban membuat surat ke PKB Deliserdang, juga ke Bupati Deliserdang pada 7 November 

2022, terkait nasib korban atas nama Sahrel Ramadhan (19) di Malaysia mengalami 

kecelakaan. Alhasil proses selama sebulan, Sahrel Ramadhan yang mengalami kecelakaan 

patah kaki dan bahu, dapat ditangani dengan baik dan berhasil dipulangkan dari Malaysia. 

 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Deliserdang memfasiltasi pemulangan seorang Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) nonprosedural, warga Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang, Sumatra 

Utara, yang mengalami masalah korban tabrak lari di Malaysia."Kita memfasiltasi pemulangan warga kita, 

karena korban tabrak lari di Malaysia," kata Ketua DPC PKB Deliserdang, Said Hadi, didampingi jajaran 

pengurus saat menjemput di Kedatangan Internasional Bandara Kualanamu, Rabu (21/12).Kata dia, hal 

ini berawal ketika keluarga korban membuat surat ke PKB Deliserdang, juga ke Bupati Deliserdang pada 

7 November 2022, terkait nasib korban atas nama Sahrel Ramadhan (19) di Malaysia mengalami 

kecelakaan.Atas laporan itu, langsung berkoordinasi ke DPP PKB, serta Kementerian Tenaga Kerja RI, 

Pemkab Deliserdang, serta intansi terkait.Alhasil proses selama sebulan, Sahrel Ramadhan yang 

mengalami kecelakaan patah kaki dan bahu, dapat ditangani dengan baik dan berhasil dipulangkan dari 

Malaysia."Terima kasih kepada semua pihak, KBRI Malaysia, BP2MI, dan Kementerian Tenaga Kerja, 

dalam hal ini staf khusus Dita Indah Sari yang ikut membantu, sehingga pemulangan korban berjalan 

lancar," jelasnya.Lebih lanjut dijelaskan Said Hadi, keberangkatan korban ke Malaysia pada tahun 2016 

silam dengan paspor melancong. Namun kemudian selama itu ia bekerja di sana, di salah satu rumah 

makan dengan ilegal."Mohon kepada masyarakat, khususnya warga Deliserdang jangan berangkat 

bekerja secara ilegal, karena banyak korban yang sudah dikembalikan nasibnya memperihatinkan," 

sebutnya.Dalam penjemputan tersebut ikut hadir Kadis Tenaga Kerja Deliserdang, Binsar TH Sitanggang, 

diwakili Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Feri Hardian, dan Kasi 

Penempatan Tenaga Kerja, Yanita Uli Br Tarigan, serta petugas BP3MI Sumatra Utara, Fauzi Lubis dan 

Padli. 
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Title Pacu Daya Saing Tenaga Kerja, Menaker Siapkan 5 Kebijakan Author _noname 

Media Berita Satu Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.beritasatu.com/ekonomi/1010721/pacu-daya-saing-tenaga-kerja-menaker-

siapkan-5-kebijakan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fuziyah menyampaikan, dalam mendorong daya 

saing tenaga kerja Indonesia, Kemenaker telah menyiapkan sejumlah kebijakan yang bersifat 

adaptif, resilien, dan inklusif yang meliputi lima pilar. Ini tantangan tersendiri," kata Menaker 

Ida di acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, 

Rabu (21/12/2022). Menaker Ida menyampaikan, salah satu bentuk dari reformasi 

pendidikan dan pelatihan vokasi adalah Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022. Setelah 

penciptaan SDM yang kompeten, fokus Kemenaker selanjutnya adalah membangun layanan 

pasar kerja, serta memperluas kesempatan kerja. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fuziyah menyampaikan, dalam mendorong daya saing tenaga 

kerja Indonesia, Kemenaker telah menyiapkan sejumlah kebijakan yang bersifat adaptif, resilien, dan 

inklusif yang meliputi lima pilar.Pertama, reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kedua, optimalisasi 

sistem informasi dan layanan pasar kerja. Ketiga, perluasan kesempatan kerja. Keempat, jaminan sosial 

dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif. Kelima, hubungan industrial yang harmonis."Kita punya 

tantangan, pekerja di Indonesia ini diisi oleh mereka yang mempunyai tingkat pendidikan SMP ke bawah. 

Sementara kalau kita lihat profil yang menganggur, justru mereka yang tingkat pendidikannya lebih 

tinggi, SMA, SMK, diploma, dan sarjana. Ini tantangan tersendiri," kata Menaker Ida di acara Outlook 

Perekonomian Indonesia Tahun 2023, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/12/2022).Menaker Ida 

menyampaikan, salah satu bentuk dari reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi adalah Peraturan 

Presiden Nomor 68 tahun 2022. Kebutuhan SDM atau tenaga kerja dituangkan dalam perencanaan 

tenaga kerja yang mengacu pada sistem informasi pasar kerja."Prinsip dasar pendidikan vokasi dan 

pelatihan vokasi adalah berorientasi pada kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja dan 

kewirausahaan, serta menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

dunia pendidikan dan masyarakat," jelasnya.Setelah penciptaan SDM yang kompeten, fokus Kemenaker 

selanjutnya adalah membangun layanan pasar kerja, serta memperluas kesempatan kerja."Adapun yang 

juga harus kami upayakan adalah jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif, serta 

hubungan industrial yang harmonis. Dari sisi hubungan kerja, Undang-Undang Cipta Kerja juga telah 

mengatur secara baik bagaimana hubungan kerja," kata Menaker. 
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Title Bingung Cara Klaim Jaminan Kematian? Begini Penjelasan Kacab 

BPJS Ketenagakerjaan Siak 

Author _noname 

Media Tribun News Pekanbaru Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Negative 

Link http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/21/bingung-cara-klaim-jaminan-kematian-

begini-penjelasan-kacab-bpjs-ketenagakerjaan-siak 

Summary Masih banyak masyarakat yang belum tahu cara mengklaim program Jaminan Kematian 

(JKM) BPJS ketenagakerjaan. Com meminta penjelasan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan 

Siak, Yori Pratama, SE, Rabu (21/12/2022). Yori menjelaskan, setiap peserta BPJS 

Ketenagakerjaan harus mengetahui haknya. Yori menjelaskan, JKM adalah manfaat uang 

tunai yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris ketika peserta meninggal 

dunia, bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada saat masih aktif sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Masih banyak masyarakat yang belum tahu cara mengklaim program Jaminan Kematian (JKM) BPJS 

ketenagakerjaan.Padahal ahli waris berhak mendapat santunan hingga Rp 42 juta dan beasiswa untuk 

dua anak hingga Rp 174 juta.Bagaimana prosedurnya, Tribunpekanbaru. com meminta penjelasan Kepala 

Cabang BPJS Ketenagakerjaan Siak, Yori Pratama, SE, Rabu (21/12/2022).Yori menjelaskan, setiap peserta 

BPJS Ketenagakerjaan harus mengetahui haknya. Terkait program JKM merupakan hak dari ahli 

waris.Proses pencairannya harus memenuhi persyaratan agar santunan tepat sasaran.Yori menjelaskan, 

JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris ketika peserta 

meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada saat masih aktif sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan."Kami tegaskan, peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan 

kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKM, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan," kata Yori.Ia menjelaskan, pelaksanaan program JKM berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

dan JKM.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan manfaat Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan Jaminan Hari Tua (JHT).Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan 
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Pembayaran manfaat JHT, di bagian ketujuh peserta meninggal dunia, pasal 16.Besaran manfaat JKM 

yang diterima ahli waris Rp 42 juta.Terdiri dari biaya pemakaman Rp 10 juta, santunan berkala 24 bulan 

x 500 ribu yaitu Rp 12 juta dan santunan kematian Rp 20 juta.Persyaratan untuk klaim JKM juga tidak 

rumit.Harus mempunyai kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari ahli 

waris, Kartu keluarga (KK), surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang.Terakhir, surat 

keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenangSelain dokumen tersebut, pemberi kerja dan ahli waris 

dapat menyampaikan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.Ahli waris yang dimaksud adalah 

janda, duda, atau anak."Hak ahli waris tidak hanya santunan Rp 42 juta saja, tetapi juga ada besasiswa 

untuk pendidikan anak," kata dia.Beasiswa pendidikan ini diberikan paling banyak untuk dua anak. Total 

maksimalnya mencapai Rp 174 juta.Beasiswa anak ini merupakan hak setiap peserta yang meninggal 

dunia dan telah memiliki masa iur paling singkat tiga tahun."Beasiswa itu diberikan kepada anak peserta 

yang meninggal dunia, namun mempunyai persyaratan," kata dia.Persyaratan untuk beasiswa ini adalah 

anak masih usia sekolah, belum memcapai usia 23 tahun, belum menikah dan belum bekerja.Tingkat 

pendidikan anak mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Beasiswa diberikan setiap tahun selama masih 

menempuh pendidikan.Nominal beasiswa tersebut untuk TK sebesar Rp 1,5 juta maksimal untuk dua 

tahun. SD sebesar Rp 1,5 juta dengan maksimal enam tahun.Tingkat SMP sebesar Rp 2 juga untuk maks 

3 tahun. Sedangkan tingkat SMA sebesar Rp 3 juta maksimal 3 tahun.Perguruan tinggi sebesar Rp Rp 

12.000.000 maksimal lima tahun.Dokumen persyaratan yang hasus disiapkan adalah formulir pengajuan 

manfaat beasiswa anak.Akta kelahiran anak, Kartu keluarga, surat keterangan masih menempuh 

pendidikan dari sekolah / perguruan tinggi, rapor / transkrip nilai terakhir, rekening tabungan atas nama 

anak penerima beasiswa atau wali dan KTP wali.Selain dokumen tersebut BPJS Ketenagakerjaan dapat 

meminta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan bila terjadi keadaan tertentu.Yori juga 

memberikan contoh. Peserta A telah bekerja kurang lebih 4 tahun di perusahaan atau PT X.Status peserta 

A telah menikah dan memiliki dua orang anak. Pada 20 Desember 2022 peserta A meninggal dunia. Status 

kepesertaan masih aktif bekerja di PT X.Pihak keluarga mengajukan permohonan pencairan klaim JKM 

dan manfaat beasiswa pendidikan anak.Berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh 

kantor desa mengetahui kecamatan setempat, susunan ahli warisnya adalah adalah ibu kandung dari 

peserta A, istri, dan anak kandung.Pihak keluarga meminta pencairan klaim diberikan kepada ibu 

kandung.Alasannya menurut penjelasan pihak keluarga peserta A, istrinya telah pergi tanpa sebab/kabur 

dari rumah."Muncul pertanyaan, siapa yang seharusnya ditunjuk sebagai ahli waris?," kata Yori.Yori 

menjelaskan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, susunan ahli waris adalah janda/duda, 

anak.Jika menurut keluarga istri dari peserta A telah kabur meninggalkan dua anaknya di rumah orang 

tua peserta A, maka keterangan tersebut harus bisa dibuktikan secara tertulis berdasarkan peraturan 

yang berlaku."Dan manfaat Jaminan Kematian bisa diberikan kepada anak peserta A," 

jelasnya.Berdasarkan Undang - Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana 

telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menerangkan 

bahwa yang dimaksud dengan anak adalah: 'Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan"."Jika anak masih berusia di bawah 18 tahun maka masih 

di bawah perwalian. Pengajuan Hak Perwalian tersebut bagi yang beragama Islam dapat mengajukan hak 

perwalian tersebut di Pengadilan Agama," jelasnya.' Di mana kediaman pemohon atas hak perwalian 

tersebut beragama non Muslim maka pengajuan Hak perwalian tersebut di Pengadilan Negeri di mana 

kediaman pemohon," lanjtnya. 
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Title Lewat Program PERI, Bupati Nina Raih Best Practice Jawa Barat 

SDGs Award 2022 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/696420/lewat-program-peri-bupati-nina-raih-best-

practice-jabar-sdgs-award-2022 

Summary Pemerintah Kabupaten Indramayu raih penghargaan Best Practice Jawa Barat Sustainable 

Development Goals (SDGs) Award 2022 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Provinsi Jawa Barat. Penganugerahan Best Practice Jawa Barat SDGs Award 2022 

tersebut diberikan kepada 3 kabupaten dan 2 kota terbaik dalam pelaksanaan SDGs berupa 

kegiatan yang telah dilaksanakan seluruh kab/kota di Jawa Barat. "Alhamdulillaah program 

ini menjadi Best Practice Jawa Barat SDGs 2022. Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala 

Bappeda Provinsi Jawa Barat Sumasna, di Trans Hotel Bandung, Selasa (20/12/2022). 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Indramayu raih penghargaan Best Practice Jawa Barat Sustainable Development 

Goals (SDGs) Award 2022 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa 

Barat.Penganugerahan Best Practice Jawa Barat SDGs Award 2022 tersebut diberikan kepada 3 

kabupaten dan 2 kota terbaik dalam pelaksanaan SDGs berupa kegiatan yang telah dilaksanakan seluruh 

kab/kota di Jawa Barat. Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat 

Sumasna, di Trans Hotel Bandung, Selasa (20/12/2022).Selain diberikan kepada Kabupaten Indramayu, 

penghargaan tersebut diberikan juga kepada Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis. Sedangkan untuk 

kota terbaik diberikan kepada Kota Bogor dan Kota Bandung.Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, H. 

Sumasna mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan bagi 

kabupaten/kota terbaik dalam pencapaian SDGs di Jawa Barat."Penghargaan ini kami berikan kepada 

Bappeda kabupaten/kota yang menyampaikan pelaporan pencapaian target SDGs pada semester 2 tahun 

2022. Selain itu, tentu untuk memberikan motivasi dan semangat, saya berharap ke depan lebih banyak 

lagi kabupaten/kota yang dapat berkontribusi besar pada pencapaian SDGs," ungkapnya.Susmana juga 

menyampaikan, kedepannya semua perencanaan pembangunan harus mendukung pencapaian 

SDGs."Ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada pencapaian SDGs. Kami 

berharap kedepannya semua perencanaan pembangunan berdasarkan untuk mendukung pencapaian 
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SDGs," harapnya.Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, 

merupakan salah satu agenda internasional yang disusun oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dalam 

rangka mensejahterakan masyarakat dunia. SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga 

keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup dari 

satu generasi ke generasi berikutnya.Dalam rangka mendukung pencapaian SDGs, Kabupaten Indramayu 

mewujudkannya melalui salah satu dari 10 Program Unggulan Bupati Indramayu Nina Agustina yaitu 

Program Perempuan Berdikari (Peri).Melalui Program Peri, Pemkab Indramayu berupaya 

memberdayakan ekonomi masyarakat terutama purna Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program ini 

memberikan berbagai bentuk pelatihan keterampilan, pendampingan dan fasilitasi akses permodalan 

melalui perbankan.Diharapkan melalui Program Peri ini, para purna PMI asal Kabupaten Indramayu 

memiliki keahlian, wawasan dalam pengelolaan keuangan dan kemampuan dalam berwirausaha untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif.ti Nina Agustina juga telah 

memperoleh penghargaan Aspataki Awards Tahun 2022 kepada Bupati Indramayu Nina Agustina pada 

peringatan Hari Pekerja Migrain Indonesia (HPMI) Tahun 2022.Bupati Nina Agustina dinilai sebagai tokoh 

yang berpartisipasi aktif dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).Selain itu, Pemkab Indramayu juga 

telah menerima penghargaan Indonesia Imigrant Worker Awards (IMWA) Tahun 2022 dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia kategori Dinas Kabupaten/Kota Terbaik Dalam 

Memberikan Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).Penghargaan 

IMWA Tahun 2022 diserahkan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah di Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) beberapa 

waktu yang lalu.Sementara itu, kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu Iin Indrayati menyatakan, 

sinergi perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan program serta kegiatan di Kabupaten 

Indramayu selalu dilakukan dengan berkolaborasi dan bersinergi bersama seluruh stakeholders. Hal ini 

dilakukan untuk pencapaian program pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan.Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian SDGs ada beberapa program unggulan 

yang dilaksanakan dan salah satunya adalah melalui PERI, suatu program yang merupakan perhatian 

pemerintah daerah terhadap para purna pekerja migran khususnya perempuan agar lebih 

berdaya,"Alhamdulillaah program ini menjadi Best Practice Jawa Barat SDGs 2022. Selamat dan terima 

kasih untuk semua stakeholders," pungkasnya. 
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Title HUT Ke-45 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan Fitur dan 

Layanan Baru 

Author Idn Times 

Media Idn Times Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idntimes.com/business/finance/ezri-tri-suro-1/bpjamsostek-rayakan-ulang-

tahun-csc 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang saat ini genap berusia 45 tahun meluncurkan 

wajah baru pelayanannya kepada seluruh pekerja Indonesia. Mempertegas apa yang 

disampaikan Roswita, Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama BPJAMSOSTEK mengatakan, 

peringatan HUT ke-45 tahun ini disambut pihaknya dengan semangat patriotisme yang 

pantang menyerah dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan visi mulia BPJAMSOSTEK, 

yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan 

mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Peluncuran wajah baru layanan itu dilakukan 

pada acara gala dinner peringatan HUT yang dihadiri seluruh stakeholders baik dari 

pemerintah, serikat pekerja/ buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja hingga 

perwakilan peserta. Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia menyampaikan 

wajah baru yang diperkenalkan malam ini antara lain perubahan desain kantor cabang 

layanan yang semakin fresh, hangat, dan mengusung konsep green design. 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang saat ini genap berusia 45 tahun meluncurkan wajah baru 

pelayanannya kepada seluruh pekerja Indonesia. Peluncuran wajah baru layanan itu dilakukan pada acara 

gala dinner peringatan HUT yang dihadiri seluruh stakeholders baik dari pemerintah, serikat pekerja/ 

buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja hingga perwakilan peserta.Direktur Pelayanan 

BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia menyampaikan wajah baru yang diperkenalkan malam ini antara lain 

perubahan desain kantor cabang layanan yang semakin fresh, hangat, dan mengusung konsep green 

design. Kemudian Jamsostek Mobile (JMO) dengan fitur unggulan baru yang berfokus pada finansial dan 

kesejahteraan pekerja, dan juga penggunaan seragam baru dengan tema Anaka Prathama yang dalam 

bahasa sansekerta berarti kesuksesan dan penuh semangat dalam melayani."Kami mengucapkan terima 

kasih kepada seluruh Peserta dan Stakeholder atas kepercayaan, dukungan dan kerja samanya dalam 

mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam upaya 

memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat bagi pekerja dengan memastikan janji layanan 

terlaksana dengan sempurna," ucap Roswita.Hadir pada kegiatan ini Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Muhadjir Effendy.Lebih jauh Roswita menjelaskan pihaknya mengupayakan pelayanan yang maksimal 

melalui proses layanan yang lebih mudah dan ringkas, kemudahan akses layanan melalui kanal fisik dan 

digital, serta solutif menangani keluhan dan lebih informatif."JMO akan ada fitur perumahan pekerja 

yang diperuntukan bagi pekerja yang membutuhkan fasilitas pembiayaan perumahan, fitur alternatif 

penyediaan pinjaman konsumtif kepada peserta, selain itu ada juga fitur promo, fitur streaming, fitur e-

wallet, fitur top-up dan tagihan. Fitur-fitur terbaru ini merupakan komitmen kami untuk menjadikan JMO 

sebagai one access to digital ecosystem, untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah dan 

lebih lengkap," tambahnya.Sepanjang 2022 BPJAMSOSTEK juga berkolaborasi dengan stakeholders untuk 

memberikan pelayanan publik, di antaranya bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan 
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implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, penyederhanaan regulasi program Jaminan Hari 

Tua (JHT), perlindungan bagi PMI di luar negeri, bersama Pemerintah Daerah memberikan santunan 

kepada pekerja yang mengalami risiko kerja di wilayahnya masing-masing untuk menunjukan peran 

negara melindungi pekerja.Mempertegas apa yang disampaikan Roswita, Anggoro Eko Cahyo Direktur 

Utama BPJAMSOSTEK mengatakan, peringatan HUT ke-45 tahun ini disambut pihaknya dengan semangat 

patriotisme yang pantang menyerah dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan visi mulia 

BPJAMSOSTEK, yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan 

mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Semangat patriotisme tersebut juga tersirat ke dalam tema 

besar HUT BPJAMSOSTEK yaitu "Satukan Semangat, Sejahterakan Pekerja"."Tahun ini kami telah 

melakukan beberapa inisiatif dan juga mendapat torehan positif atas kinerja yang dilakukan seluruh insan 

BPJAMSOSTEK, dari sisi kepesertaan, tahun ini rekor tertinggi penambahan peserta selama 1 tahun, yaitu 

meningkat 5 juta lebih pekerja, posisi saat ini pekerja terlindungi 35 juta, kami akan upayakan terus 

melalui kampanye "Kerja Keras Bebas Cemas", sedangkan dari sisi tata kelola kita juga mendapatkan 5 

international recognition dari ISSA, ini merupakan yg terbanyak di Asia, yang menunjukkan praktik yang 

kami lakukan sudah sejalan dengan global best practices serta mulai dipandang di level internasional," 

jelas Anggoro.Menutup kegiatan tersebut, dirinya mengatakan pencapaian-pencapaian tersebut tidak 

lepas dari peran aktif, sinergi dan kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder BPJAMSOSTEK. 

"Harapannya, seluruh ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang baik ini terus kita jaga, seluruh 

stakeholder selalu bersatu, bersinergi dan bergerak bersama dalam misi mulia untuk perlindungan dan 

kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia. Mari Satukan Semangat, Sejahterakan Pekerja!," pungkas 

Anggoro. 
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Title Menaker: Banyak Sarjana Menganggur karena Tidak 

Sesuai Kebutuhan Pasar 

Author Martha Warta 

Silaban 

Media Bisinis Tempo Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Negative 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1670844/menaker-banyak-sarjana-menganggur-karena-tidak-

sesuai-kebutuhan-pasar 

Summary " Pengangguran datang dari pendidikan tinggi karena tidak sesuai kebutuhan pasar kerja," 

ujar Ida dalam Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu, 21 

Desember 2022. Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan sektor 

tenaga kerja Indonesia masih menghadapi tantangan. Pasalnya, pekerja di Indonesia justru 

diisi pekerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah. Sementara pengangguran justru 

tercatat mengenyam pendidikan lebih tinggi, seperti SMA/SMK, diploma, bahkan sarjana. 

 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan sektor tenaga kerja Indonesia masih 

menghadapi tantangan. Pasalnya, pekerja di Indonesia justru diisi pekerja dengan tingkat pendidikan 

SMP ke bawah. Sementara pengangguran justru tercatat mengenyam pendidikan lebih tinggi, seperti 

SMA/SMK, diploma, bahkan sarjana." Pengangguran datang dari pendidikan tinggi karena tidak sesuai 

kebutuhan pasar kerja," ujar Ida dalam Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, 

Rabu, 21 Desember 2022.Menghadapi tantangan ini, Ida mengatakan kementeriannya telah 

mengimplementasikan sejumlah kebijakan pasca pengesahan UU Cipta Kerja pada November 2020 lalu. 

Salah satunya ihwal pelatihan dan pendidikan vokasi.Mengenai hal ini, Presiden Jokowi juga telah 

mengeluarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2021 sebagai bagian dari kerangka regulasi dalam UU Cipta 

Kerja. Adapun, Ida melanjutkan, regulasi tersebut berisi sejumlah poin penting. Pertama, prinsip dasar 

pelatihan dan pendidikan vokasi yang berorientasi kepada dunia usaha."Kemudian yang kedua, tanggung 

jawab pendidikan dan pelatihan vokasi adalah tanggung jawab pemerintah, pemda, dan swasta. Ini 

Perpres kolaboratif. Pemenuhan tenaga kerja kompeten yang sesuai kebuhan pasar itu dilakukan oleh 

pemerintah, pemda, dan swasta," kata Ida.Lebih lanjut, Ida mengatakan bahwa Kemenaker mengenalkan 

pembelajaran sepanjang hayat. Sebab, di era industri 4.0 ini, perlu dilakukan upskilling maupun reskilling 

yang inklusif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang sesuai 

kebutuhan pasar kerja. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan Wajah & Fitur Layanan Baru Author Khoirul Anam 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20221221164246-4-399005/bpjs-ketenagakerjaan-

kenalkan-wajah-fitur-layanan-baru 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) meluncurkan wajah baru pelayanannya di usia yang 

genap 45 tahun. Diketahui sepanjang 2022 BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan 

stakeholders untuk memberikan pelayanan publik. Peluncuran ini dilakukan pada jamuan 

makan malam peringatan HUT yang dihadiri seluruh stakeholders baik dari pemerintah, 

serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja, hingga perwakilan 

peserta. Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia menyampaikan wajah baru 

yang diperkenalkan, antara lain perubahan desain kantor cabang layanan yang semakin 

fresh, hangat, dan mengusung konsep green design. 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) meluncurkan wajah baru pelayanannya di usia yang genap 45 

tahun. Peluncuran ini dilakukan pada jamuan makan malam peringatan HUT yang dihadiri seluruh 

stakeholders baik dari pemerintah, serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja, 

hingga perwakilan peserta.Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia menyampaikan wajah 

baru yang diperkenalkan, antara lain perubahan desain kantor cabang layanan yang semakin fresh, 

hangat, dan mengusung konsep green design. Kemudian Jamsostek Mobile (JMO) dengan fitur baru yang 

berfokus pada finansial dan kesejahteraan pekerja dan penggunaan seragam dengan tema Anaka 

Prathama yang dalam Bahasa Sansekerta berarti kesuksesan dan semangat dalam melayani."Kami 

mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan stakeholder atas kepercayaan, dukungan, dan 

kerja samanya dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia. Hadir juga malam ini mendukung 

kegiatan ini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam 

upaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat bagi pekerja dengan memastikan janji 

layanan terlaksana dengan sempurna," ucap Roswita dalam keterangan tertulis, Rabu (21/12/2022).Dia 

menjelaskan pihaknya mengupayakan pelayanan maksimal melalui proses layanan yang lebih mudah dan 

ringkas, kemudahan akses layanan melalui kanal fisik dan digital, serta solutif menangani keluhan dan 

lebih informatif."JMO akan ada fitur perumahan pekerja yang diperuntukan bagi pekerja yang 

membutuhkan fasilitas pembiayaan perumahan dan fitur alternatif penyediaan pinjaman konsumtif 

kepada peserta. Selain itu ada fitur promo, fitur streaming, fitur e-wallet, fitur top-up dan tagihan. Fitur-

fitur terbaru ini merupakan komitmen kami untuk menjadikan JMO sebagai one access to digital 

ecosystem, untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih lengkap," 

tambahnya.Diketahui sepanjang 2022 BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan stakeholders untuk 

memberikan pelayanan publik. Pertama bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan 

implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, penyederhanaan regulasi program Jaminan Hari 

Tua (JHT), hingga perlindungan bagi PMI di luar negeri.Kemudian bersama pemerintah daerah 

memberikan santunan kepada pekerja yang mengalami risiko kerja di wilayahnya masing-masing untuk 

menunjukan peran negara melindungi pekerja.Sementara itu, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro 

Eko Cahyo mengatakan, peringatan HUT ke 45 tahun disambut dengan semangat patriotisme pantang 

menyerah dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan visi BPJAMSOSTEK, yaitu mewujudkan jaminan 
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sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. 

Semangat patriotisme tersebut juga tersirat ke dalam tema besar HUT BPJAMSOSTEK, yaitu "Satukan 

Semangat, Sejahterakan Pekerja"."Tahun ini kami telah melakukan beberapa inisiatif dan mendapat 

torehan positif atas kinerja yang dilakukan seluruh insan BPJAMSOSTEK. Dari sisi kepesertaan, tahun ini 

rekor tertinggi penambahan peserta selama 1 tahun yaitu meningkat 5 juta lebih pekerja. Posisi saat ini 

pekerja terlindungi 35 juta. Kami akan upayakan terus melalui kampanye Kerja Keras Bebas Cemas," kata 

dia."Sedangkan dari sisi tata kelola, kita juga mendapatkan 5 international recognition dari ISSA. Ini 

merupakan yang terbanyak di Asia, menunjukkan praktik yang kami lakukan sudah sejalan dengan global 

best practices, serta mulai dipandang di level internasional," lanjut Anggoro.Dia mengatakan pencapaian-

pencapaian tersebut tidak lepas dari peran aktif, sinergi, dan kerja sama dari seluruh stakeholder 

BPJAMSOSTEK."Harapannya, seluruh ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang baik ini terus kita 

jaga, seluruh stakeholder selalu bersatu, bersinergi, dan bergerak bersama dalam misi mulia untuk 

perlindungan dan kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia. Mari Satukan Semangat, Sejahterakan 

Pekerja!" pungkas Anggoro.[Gambas:Video CNBC] 
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Title Jadwal Pencairan BLT BSU Kemnaker 2022 Lewat Kantor Pos 

Diperpanjang, Cek Mekanisme Caranya di Pospay 

Author Eko Adhi 

Wibowo 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-315997520/jadwal-pencairan-blt-bsu-

kemnaker-2022-lewat-kantor-pos-diperpanjang-cek-mekanisme-caranya-di-pospay 

Summary Jadwal pencairan BLT Subsidi Upah BSU Kemnaker 2022 lewat Kantor Pos diperpanjang. 

Pencairan BLT Subsidi Upah BSU Kemnaker 2022 lewat Kantor Pos diperpanjang, bagaimana 

mekanisme dan cara cek melalui PosPay? Melalui Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan pencairan BLT Subsidi Upah BSU 2022 lewat Kantor Pos diperpanjang. 

"Segera cek melalui aplikasi Pospay setelah itu segera cairkan di Kantor Pos terdekat, " lanjut 

Kemnaker pada Instagram resminya. 

 

 

 

 Jadwal pencairan BLT Subsidi Upah BSU Kemnaker 2022 lewat Kantor Pos diperpanjang.Segera cek 

mekanisme dan cara pencairan BLT Subsidi Upah BSU Kemnaker 2022 lewat PosPay.Pencairan BLT Subsidi 

Upah BSU Kemnaker 2022 lewat Kantor Pos diperpanjang, bagaimana mekanisme dan cara cek melalui 

PosPay? Simak berikut ini.Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan pencairan BLT 

Subsidi Upah BSU 2022 lewat Kantor Pos diperpanjang."Batas waktu pencairan BLT Subsidi Upah BSU 

Diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Desember 2022, " tulis Kemnaker pada Instagram 

resminya.Berikutnya, dilansir Semarangku. com dari Instagram resmi Kemnaker, bagi pekerjaan atau 

buruh Kemnaker diminta untuk segera mencairkan BLT Subsidi Upah BSU 2022 lewat Pospay."Segera cek 

melalui aplikasi Pospay setelah itu segera cairkan di Kantor Pos terdekat, " lanjut Kemnaker pada 

Instagram resminya.Berikut mekanisme pencairan BLT Subsidi Upah BSU Kemnaker 2022 yakni 

:1.Penerima BLT Subsidi Upah BSU Kemnaker 2022 datang ke Kantor Pos/kantor penerima BLT Subsidi 

Upah BSU2.Penerima BLT Subsidi Upah BSU Kemnaker 2022 menunjukkan QRCode, yang ditampilkan 

melalui aplikasi Pospay kepada petugas Kantor Pos3.QRCode penerima BLT Subsidi Upah BSU Kemnaker 

2022 akan discan oleh juru bayar/petugas Kantor Posmenggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC)4.Juru 

bayar melakukan verifikasi atas data penerima BLT Subsidi Upah BSU Kemnaker 2022 dan identitas fisik 

penerima BLT Subsidi Upah BSU Kemnaker 2022, kemudian melakukan pengambilan foto KTP asli 

penerima BSU5.Jika hasil verifikasi serta validasi sudah benar, selanjutnya pengambilan foto penerima 
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BLT Subsidi Upah BSU Kemnaker 2022.6.Penerima BLT Subsidi Upah BSU Kemnaker 2022 tanda tangan 

kwitansi7.Juru bayar menyerahkan uang BLT Subsidi Upah BSU Kemnaker 2022.Berikut syarat penerima 

BLT Subsidi Gaji BSU 2022 Tahap 7 menurut Kemnaker yakni :1.Warga Negara Indonesia (WNI) yang 

dibuktikan dengan NIK KTP.2.Terdaftar sebagai peserta Jamsostek aktif di BPJS 

Ketenagakerjaan.3.Dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan hingga Juni 2022.4.Upah/Gaji paling 

banyak sebesar Rp 3,5 juta perbulan.5.Berstatus karyawan/pegawai penerima upah atau gaji.6.Memiliki 

rekening Bank yang aktif.7.Tidak termasuk golongan penerima kartu Prakerja.8.Bukan karyawan 

BUMN/BUMD atau ASN/PNS.Demikian jadwal pencairan BLT Subsidi Upah BSU Kemnaker 2022 lewat 

Kantor Pos yang diperpanjang. 
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Title Pencairan BSU 2022 Diperpanjang Hingga 27 Desember 2022 

Simak Penjelasannya! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoyogya.com/umum/pr-396172815/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-

hingga-27-desember-2022-simak-penjelasannya 

Summary Namun informasi terbaru, Kemnaker menyatakan pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 diperpanjang menjadi tanggal 27 Desember 2022. Batas Waktu Pencairan BSU 2022 

Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 lho" tulis akun Instagram 

@kemnaker.go.id. Segera cek melalui aplikasi Pospay @posindonesia.ig setelah itu segera 

cairkan di kantor pos terdekat. Kabar baik datang dari Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker). 

Bagi pekerja yang telah terdaftar menjadi peserta penerima upah dan sampai hari ini belum 

mendapatkan atau mengambil BSU senilai Rp600 ribu dari pemerintah. 

 

Kabar baik datang dari Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker). Bagi pekerja yang telah terdaftar menjadi 

peserta penerima upah dan sampai hari ini belum mendapatkan atau mengambil BSU senilai Rp600 ribu 

dari pemerintah.Ternyata masih ada kesempatan buat Anda untuk mendapatkan bantuan tersebut 

hingga jelang akhir Desember 2022 ini.Sebelumnya, pemerintah mengumumkan jika batas terakhir 

pengambilan BSU Subsidi Gaji hanya sampai pada Selasa, 20 Desember 2022.Namun informasi terbaru, 

Kemnaker menyatakan pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 diperpanjang menjadi tanggal 27 

Desember 2022."Kabar Baik untuk mu Rekanaker! Batas Waktu Pencairan BSU 2022 Diperpanjang sampai 

dengan tanggal 27 Desember 2022 lho" tulis akun Instagram @kemnaker.go.id.Segera cek melalui 

aplikasi Pospay @posindonesia.ig setelah itu segera cairkan di kantor pos terdekat.Sebagai catatan 

jangan lupa tunjukan QRcode pada aplikasi Pospay serta membawa kartu identitas diri. 
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Title Menaker Sarankan Pengusaha Terapkan Sistem Upah Berbasis 

Produktivitas 

Author Oleh Redaksi 

Media Terbaik.co.id Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Link http://terbaik.co.id/menaker-sarankan-pengusaha-terapkan-sistem-upah-berbasis-

produktivitas 

Summary Dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) RI mendorong para pemberi kerja atau pengusaha untuk menerapkan upah 

berbasis produktivitas. Ida menegaskan penetapan upah minimum yang diumumkan 

pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) hanya berlaku bagi pekerja 

yang bekerja di bawah 1 tahun. "Benar-benar Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan, 

kemudian turunannnya Undang-Undang Cipta Kerja juga menegaskan bahwa upah minimum 

safety net untuk pekerja di bawah satu tahun," tegas Menaker. Sekali lagi Menaker 

menegaskan, bagi pekerja di atas 1 tahun harus diterapkan struktur skala upah atau upah 

berbasis produktivitas. 

 

 

 

Dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

RI mendorong para pemberi kerja atau pengusaha untuk menerapkan upah berbasis produktivitas. 

Sehingga tidak ada lagi konflik yang dipermasalahkan terkait penetapan upah minimum.Upah berbasis 

produktivitas ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. "Kita perkenalkan upah 

berbasis produktivitas untuk pekerja di atas satu tahun. Harapannya, tidak setiap tahun ribut berkaitan 

dengan upah minimum," ungkapnya dikutip dari YouTube Kemenkeu, Rabu (21/12/2022).Ida 

menegaskan penetapan upah minimum yang diumumkan pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun. "Benar-benar 

Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan, kemudian turunannnya Undang-Undang Cipta Kerja juga 

menegaskan bahwa upah minimum safety net untuk pekerja di bawah satu tahun," tegas Menaker.Sekali 

lagi Menaker menegaskan, bagi pekerja di atas 1 tahun harus diterapkan struktur skala upah atau upah 

berbasis produktivitas. "Untuk pekerja di atas satu tahun, perusahaan harus menetapkan struktur skala 

upah atau upah berbasis produktivitas," lanjut dia.Untuk diketauhi khususnya untuk para pekerja 

produktif nantinya akan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Sebaliknya pekerja yang tidak produktif 
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akan memperoleh imbalan yang lebih rendah. "Dengan sistem pengupahan seperti ini maka menjadi 

keharusan bagi pekerja atau buruh untuk tetap konsisten meningkatkan produktivitasnya agar 

memperoleh upah yang dapat mensejahterakan pekerja atau buruh dan keluarganya," imbuhnya."Pada 

akhirnya, sistem pengupahan berbasis produktivitas akan berevolusi menjadi pengupahan yang efektif 

dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya 

akan menunjang keberhasilan perusahaan," tambahnya.Ida berharap dengan adanya di lingkungan 

perusahaan masing agar dapag menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dari kinerja 

karyawan," Saya mengharapkan agar saudara-saudari dapat menjalankan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas di perusaahaan sehingga sistem pengupahan berbasis produktivitas menjadi amanah untuk 

ditumbuh-kembangkan di perusahaan, sehingga banyak perusahan yang menerima penghargaan teladan 

di masa depan."Editor : Eva Martha RahayuSwa.co.id 
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Title Apindo Sebut Gelombang PHK Masih Berlanjut pada Tahun 

Depan 

Author Insi Nantika Jelita 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Negative 

Link http://mediaindonesia.com/ekonomi/546181/apindo-sebut-gelombang-phk-masih-

berlanjut-pada-tahun-depan 

Summary ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan gelombang pemutusan hubungan 

kerja (PHK) masih berlanjut pada 2023. Mudah-mudahan permintaan terhadap komoditas 

ekspor kita akan bertambah," tutur Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam 

konferensi pers, Rabu (21/12). Berdasarkan laporan dari industri garmen, tekstil dan alas kaki 

yang juga dihimpun Apindo, terjadi PHK sebanyak 87.236 pekerja dari 163 perusahaan. 

Apindo juga mencatat dengan angkatan kerja 143,72 juta orang, di mana 135,30 juta orang 

bekerja, jumlah pengangguran masih tinggi, yakni 8,42 juta orang. 

 

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) 

masih berlanjut pada 2023. Resesi global dinilai berdampak pada penurunan agregat permintaan ekspor 

produk hasil industri, seperti sektor padat karya.Sejak semester II 2022, industri padat karya, seperti 

tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki, dihadapkan pada penurunan permintaan pasar hingga 50% 

dari negara maju untuk pengiriman akhir tahun. Kondisi ini memaksa sejumlah perusahaan di sektor 

tersebut untuk mengurangi produksi dan berujung pada PHK."Kemungkinan PHK itu masih berlanjut. 

Apakah ekspor (padat karya) ini bisa rebound di kuartal II 2023? Mudah-mudahan permintaan terhadap 

komoditas ekspor kita akan bertambah," tutur Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam 

konferensi pers, Rabu (21/12).BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 919. 071 pekerja telah mencairkan 

dana JHT (Jaminan Hari Tua) akibat PHK dari Januari-November 2022. Berdasarkan laporan dari industri 

garmen, tekstil dan alas kaki yang juga dihimpun Apindo, terjadi PHK sebanyak 87.236 pekerja dari 163 

perusahaan.Penciptaan lapangan kerja terus berkurang akibat investasi padat modal dan pemanfaatan 

teknologi. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, dalam tujuh tahun terakhir daya serap pekerja 

terus menurun. Dari 4.594 tenaga kerja yang terserap per Rp1 triliun investasi pada 2013, kemudian 

menjadi 1.340 tenaga kerja di 2021.Apindo juga mencatat dengan angkatan kerja 143,72 juta orang, di 

mana 135,30 juta orang bekerja, jumlah pengangguran masih tinggi, yakni 8,42 juta orang. Data tersebut 

mengacu rilis BPS per Agustus 2022."Kami menyampaikan dari sisi investasi akan terus berlanjut. Namun, 

dari segi kualitas penyerapan tenaga kerja akan menjadi permasalahan," imbuh Hariyadi.Ketua Bidang 

Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo Anton Supit menyebut di tengah ancaman resesi dunia, 

pemerintah seharusnya mempertahankan lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal ini 

harus didukung dengan regulasi terukur."Jangan sampai kebijakan pemerintah menuai protes yang 

besar. Seperti, aturan besaran penyesuaian nilai upah minimum 2023, yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022, yang disoroti kalangan pengusaha," jelas Anton. 
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Title Pengambilan BSU Berakhir Seminggu Lagi, Ayo 

Segera ke Kantorpos! 

Author Mediaindonesia.com 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindonesia.com/ekonomi/546183/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-lagi-

ayo-segera-ke-kantorpos 

Summary Untuk penyaluran BSU di Kantorpos, jam pelayanan diperpanjang menjadi Senin hingga 

Minggu pukul 08.00-20.00 waktu setempat. Hingga akhir November 2022, terdapat 11,6 juta 

pekerja telah menerima BSU yang disalurkan melalui Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, 

dan Kantorpos. Kami mengimbau pekerja yang belum mencairkan dana BSU agar segera 

datang ke Kantorpos," ujar Haris. Setelah memastikan terdaftar sebagai penerima BSU 2022, 

pekerja silakan langsung datang ke Kantorpos yang terdekat dari lokasi rumah maupun 

perusahaan. 

 

 

 

BANTUAN Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 bagi 14,6 juta pekerja akan berakhir pada Selasa, 27 Desember. 

Bagi pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU harus segera mencairkan dana. Jika tidak, maka 

terancam tak menerima BSU tahun depan."Apabila setelah tanggal batas akhir tidak dilakukan penarikan 

uang, maka dana yang ada dan belum dibayarkan, akan dikembalikan ke negara. Penerima yang tidak 

mengambil BSU, maka sangat besar kemungkinan akan tercatat dan tidak akan menerima lagi BSU tahun 

berikutnya," kata Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia (Persero) Hendra Sari.BSU diberikan kepada 

pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per 

bulan.PT Pos Indonesia (Persero) mendapat porsi menyalurkan BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) kepada 3,6 juta pekerja. Sementara sisanya disalurkan melalui Bank Himbara.Direktur Bisnis 

Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris mengatakan, pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan BSU sebesar Rp600 ribu kepada pekerja berpenghasilan di 

bawah Rp3,5 juta untuk menjaga daya beli masyarakat guna mempertahankan pertumbuhan 

ekonomi.Hingga akhir November 2022, terdapat 11,6 juta pekerja telah menerima BSU yang disalurkan 

melalui Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan Kantorpos."Tersisa satu juta pekerja yang memenuhi 

syarat, namun belum mengambil dana BSU. Kami mengimbau pekerja yang belum mencairkan dana BSU 

agar segera datang ke Kantorpos," ujar Haris.Pekerja dapat melakukan pengecekan untuk memastikan 
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apakah dirinya terdaftar menerima BSU melalui website Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, maupun 

melalui aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia.Setelah memastikan terdaftar sebagai penerima BSU 2022, 

pekerja silakan langsung datang ke Kantorpos yang terdekat dari lokasi rumah maupun perusahaan. 

Cukup bawa KTP dan menunjukkan bukti terdaftar sebagai penerima BSU di aplikasi Pospay.Untuk 

penyaluran BSU di Kantorpos, jam pelayanan diperpanjang menjadi Senin hingga Minggu pukul 08.00-

20.00 waktu setempat. Perpanjangan jam pelayanan ini bertujuan mempermudah pekerja mengambil 

BSU tanpa mengganggu jam kerja."PT Pos Indonesia membuka layanan penyaluran BSU setiap hari, 

termasuk hari Sabtu dan Minggu," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad 

Djoemadi.Selain disalurkan melalui Kantorpos, PT Pos Indonesia mencairkan BSU melalui komunitas 

(perusahaan atau instansi) tempat pekerja berkumpul, dan petugas Kantorpos akan mendatangi bila ada 

pekerja yang sakit. 
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Title Pengambilan BSU Berakhir Seminggu Lagi, Ayo Segera ke 

Kantorpos! 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suarajakarta.id Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.suara.com/read/2022/12/21/193232/pengambilan-bsu-berakhir-seminggu-

lagi-ayo-segera-ke-kantorpos 

Summary Kami mengimbau pekerja yang belum mencairkan dana BSU agar segera datang ke 

Kantorpos," ujar Haris. Setelah memastikan terdaftar sebagai penerima BSU 2022, pekerja 

silakan langsung datang ke Kantorpos yang terdekat dari lokasi rumah maupun perusahaan. 

Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) tahun 2022 bagi 14,6 juta pekerja akan berakhir pada Selasa, 

27 Desember. Bagi pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU harus segera mencairkan 

dana. 

 

 Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) tahun 2022 bagi 14,6 juta pekerja akan berakhir pada Selasa, 27 Desember. 

Bagi pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU harus segera mencairkan dana. Jika tidak, maka 

terancam tak menerima BSU tahun depan. "Apabila setelah tanggal batas akhir tidak dilakukan penarikan 

uang, maka dana yang ada dan belum dibayarkan, akan dikembalikan ke negara. Penerima yang tidak 

mengambil BSU, maka sangat besar kemungkinan akan tercatat dan tidak akan menerima lagi BSU tahun 

berikutnya," kata Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia (Persero) Hendra Sari."Tersisa satu juta pekerja 

yang memenuhi syarat, namun belum mengambil dana BSU. Kami mengimbau pekerja yang belum 

mencairkan dana BSU agar segera datang ke Kantorpos," ujar Haris. Pekerja dapat melakukan 

pengecekan untuk memastikan apakah dirinya terdaftar menerima BSU melalui website Kemenaker, BPJS 

Ketenagakerjaan, maupun melalui aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia. Setelah memastikan terdaftar 

sebagai penerima BSU 2022, pekerja silakan langsung datang ke Kantorpos yang terdekat dari lokasi 

rumah maupun perusahaan. Cukup bawa KTP dan menunjukkan bukti terdaftar sebagai penerima BSU di 

aplikasi Pospay. 
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Title HUT ke-45, BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan Wajah dan 

Fitur Layanan Baru 

Author Imam Rachmawan 

Media Okezone Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Neutral 

Link http://news.okezone.com/read/2022/12/21/1/2731772/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-

luncurkan-wajah-dan-fitur-layanan-baru 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang saat ini genap berusia 45 tahun meluncurkan 

wajah baru pelayanannya kepada seluruh pekerja Indonesia. Peluncuran wajah baru layanan 

itu dilakukan pada acara jamuan makan malam peringatan HUT yang dihadiri seluruh 

stakeholders baik dari pemerintah, serikat pekerja/ buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, 

pemberi kerja hingga perwakilan peserta. Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita 

Nilakurnia menyampaikan wajah baru yang diperkenalkan malam ini antara lain perubahan 

desain kantor cabang layanan yang semakin fresh, hangat, dan mengusung konsep green 

design. Kemudian Jamsostek Mobile dengan fitur unggulan baru yang berfokus pada 

finansial dan kesejahteraan pekerja, dan juga penggunaan seragam baru dengan tema Anaka 

Prathama yang dalam bahasa sansekerta berarti kesuksesan dan penuh semangat dalam 

melayani. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang saat ini genap berusia 45 tahun meluncurkan wajah baru 

pelayanannya kepada seluruh pekerja Indonesia.Peluncuran wajah baru layanan itu dilakukan pada acara 

jamuan makan malam peringatan HUT yang dihadiri seluruh stakeholders baik dari pemerintah, serikat 

pekerja/ buruh, asosiasi pengusaha, perbankan, pemberi kerja hingga perwakilan peserta.Direktur 

Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia menyampaikan wajah baru yang diperkenalkan malam ini 

antara lain perubahan desain kantor cabang layanan yang semakin fresh, hangat, dan mengusung konsep 

green design.Kemudian Jamsostek Mobile dengan fitur unggulan baru yang berfokus pada finansial dan 

kesejahteraan pekerja, dan juga penggunaan seragam baru dengan tema Anaka Prathama yang dalam 

bahasa sansekerta berarti kesuksesan dan penuh semangat dalam melayani."Kami mengucapkan terima 

kasih kepada seluruh Peserta dan Stakeholder atas kepercayaan, dukungan dan kerja samanya dalam 

mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia. Hadir juga malam ini mendukung kegiatan ini Ibu Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam upaya memberikan 
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pelayanan yang mudah, cepat dan tepat bagi pekerja dengan memastikan janji layanan terlaksana 

dengan sempurna," ucap Roswita.Lebih jauh Roswita menjelaskan pihaknya mengupayakan pelayanan 

yang maksimal melalui proses layanan yang lebih mudah dan ringkas, kemudahan akses layanan melalui 

kanal fisik dan digital, solutif menangani keluhan dan lebih informatif."JMO akan ada fitur perumahan 

pekerja yang diperuntukan bagi pekerja yang membutuhkan fasilitas pembiayaan perumahan, fitur 

alternatif penyediaan pinjaman konsumtif kepada peserta, selain itu ada juga fitur promo, fitur 

streaming, fitur e-wallet, fitur top-up dan tagihan. Fitur-fitur terbaru ini merupakan komitmen kami 

untuk menjadikan JMO sebagai one access to digital ecosystem, untuk memberikan layanan yang lebih 

cepat, lebih mudah dan lebih lengkap," ujarnya.Sepanjang 2022, BPJAMSOSTEK juga berkolaborasi 

dengan stakeholders untuk memberikan pelayanan publik, di antaranya bersama dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan menyiapkan implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, penyederhanaan 

regulasi program Jaminan Hari Tua .Kemudian perlindungan bagi PMI di luar negeri, bersama Pemerintah 

Daerah memberikan santunan kepada pekerja yang mengalami risiko kerja di wilayahnya masing-masing 

untuk menunjukan peran negara melindungi pekerja.Mempertegas apa yang disampaikan Roswita, 

Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama BPJAMSOSTEK mengatakan, peringatan HUT ke 45 tahun ini 

disambut pihaknya dengan semangat patriotisme yang pantang menyerah dan sungguh-sungguh dalam 

merealisasikan visi mulia BPJAMSOSTEK.Visi tersebut adalah mewujudkan jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. 

Semangat patriotisme tersebut juga tersirat ke dalam tema besar HUT BPJAMSOSTEK yaitu "Satukan 

Semangat, Sejahterakan Pekerja"."Tahun ini kami telah melakukan beberapa inisiatif dan juga mendapat 

torehan positif atas kinerja yang dilakukan seluruh insan BPJAMSOSTEK, dari sisi kepesertaan, tahun ini 

rekor tertinggi penambahan peserta selama 1 tahun yaitu meningkat 5 juta lebih pekerja, posisi saat ini 

pekerja terlindungi 35 juta, kami akan upayakan terus melalui kampanye "Kerja Keras Bebas Cemas", 

sedangkan dari sisi tata kelola kita juga mendapatkan 5 international recognition dari ISSA, ini merupakan 

yg terbanyak di Asia, yang menunjukkan praktik yang kami lakukan sudah sejalan dengan global best 

practices serta mulai dipandang di level internasional," jelas Anggoro.Menutup kegiatan tersebut, dirinya 

mengatakan pencapaian-pencapaian tersebut tidak lepas dari peran aktif, sinergi dan kerja sama yang 

baik dari seluruh stakeholder BPJAMSOSTEK."Harapannya, seluruh ekosistem jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang baik ini terus kita jaga, seluruh stakeholder selalu bersatu, bersinergi dan bergerak 

bersama dalam misi mulia untuk perlindungan dan kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia. Mari 

Satukan Semangat, Sejahterakan Pekerja!," tutur Anggoro.Follow Berita Okezone di Google News 
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Title Disnaker dan serikat buruh di Sulawesi Utara pantau 

pelaksanaan pembayaran THR 

Author Jorie MR 

Darondo 
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Link http://www.antaranews.com/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-sulut-pantau-

pelaksanaan-pembayaran-thr 

Summary Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pemantau terkait perusahaan belum 

melaksanakan pembayaran THR Manado (ANTARA)- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulawesi 

Utara (Sulawesi Utara) dan serikat buruh di provinsi tersebut melakukan pemantauan 

terhadap pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja di daerah itu. Koordinator 

Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sulawesi Utara Jack Andalangi di 

Manado, Rabu, mengatakan saat ini serikat buruh bersama Disnaker kabupaten kota dan 

Provinsi Sulit telah turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan 

pembayaran THR itu. Bahkan beberapa hari lalu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey 

juga sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh bupati dan wali kota di 15 kabupaten kota, 

untuk segera menindaklanjuti surat edaran menteri dengan melakukan pemantauan 

penyaluran THR. "Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pemantau terkait 

perusahaan belum melaksanakan pembayaran THR," kata Andalangi. 

 

Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pemantau terkait perusahaan belum melaksanakan 

pembayaran THR Manado (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) dan 

serikat buruh di provinsi tersebut melakukan pemantauan terhadap pembayaran tunjangan hari raya 

(THR) kepada pekerja di daerah itu.Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

Sulawesi Utara Jack Andalangi di Manado, Rabu, mengatakan saat ini serikat buruh bersama Disnaker 

kabupaten kota dan Provinsi Sulit telah turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan 

pembayaran THR itu."Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pemantau terkait perusahaan 

belum melaksanakan pembayaran THR," kata Andalangi.Dia mengatakan sesuai aturan pembayaran THR 

tersebut paling lambat pada H-7 hari raya.Tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, THR itu sudah wajib 

dibayarkan oleh pengusaha, pemilik modal yang memperkerjakan pekerja."Ini merupakan kewajiban, 

dan secara moralitas, yuridis psikologis, itu wajib hukumnya bagi pengusaha untuk melaksanakan 

pembayaran THR itu," katanya.Menurut dia, ada sanksi jika perusahaan tidak melaksanakannya, seperti 

ada pembatasan kegiatan usaha, teguran keras, bahkan pembatasan secara permanen.Dia mengatakan 

Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan edaran menteri tentang posko pengaduan 

penyaluran THR keagamaan.Bahkan beberapa hari lalu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey juga 

sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh bupati dan wali kota di 15 kabupaten kota, untuk segera 

menindaklanjuti surat edaran menteri dengan melakukan pemantauan penyaluran THR .Buruh yang tidak 

menerima THR, atau menerima tetapi tidak sesuai aturan, bisa mengadu ke posko pengaduan ini yang 

dilakukan baik secara daring dan luring, juga di beberapa Disnaker sudah membuka posko tersebut. 
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Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3317550/disnaker-dan-serikat-buruh-di-

sulut-pantau-pelaksanaan-pembayaran-thr 

Summary Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) dan serikat buruh di provinsi 

tersebut melakukan pemantauan terhadap pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada 

pekerja di daerah itu. Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

Sulawesi Utara Jack Andalangi di Manado, Rabu, mengatakan saat ini serikat buruh bersama 

Disnaker kabupaten kota dan Provinsi Sulit telah turun ke lapangan untuk melakukan 

pemantauan pelaksanaan pembayaran THR itu. Bahkan beberapa hari lalu Gubernur 

Sulawesi Utara Olly Dondokambey juga sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh bupati 

dan wali kota di 15 kabupaten kota, untuk segera menindaklanjuti surat edaran menteri 

dengan melakukan pemantauan penyaluran THR. "Sampai saat ini belum ada informasi 

resmi dari pemantau terkait perusahaan belum melaksanakan pembayaran THR," kata 

Andalangi. 

 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) dan serikat buruh di provinsi tersebut 

melakukan pemantauan terhadap pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja di daerah 

itu.Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sulawesi Utara Jack Andalangi di 

Manado, Rabu, mengatakan saat ini serikat buruh bersama Disnaker kabupaten kota dan Provinsi Sulit 

telah turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pembayaran THR itu."Sampai saat 

ini belum ada informasi resmi dari pemantau terkait perusahaan belum melaksanakan pembayaran THR," 

kata Andalangi.Dia mengatakan sesuai aturan pembayaran THR tersebut paling lambat pada H-7 hari 

raya.Tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, THR itu sudah wajib dibayarkan oleh pengusaha, pemilik 

modal yang memperkerjakan pekerja."Ini merupakan kewajiban, dan secara moralitas, yuridis psikologis, 

itu wajib hukumnya bagi pengusaha untuk melaksanakan pembayaran THR itu," katanya.Menurut dia, 

ada sanksi jika perusahaan tidak melaksanakannya, seperti ada pembatasan kegiatan usaha, teguran 

keras, bahkan pembatasan secara permanen.Dia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah 

mengeluarkan edaran menteri tentang posko pengaduan penyaluran THR keagamaan.Bahkan beberapa 

hari lalu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey juga sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh 

bupati dan wali kota di 15 kabupaten kota, untuk segera menindaklanjuti surat edaran menteri dengan 

melakukan pemantauan penyaluran THR .Buruh yang tidak menerima THR, atau menerima tetapi tidak 

sesuai aturan, bisa mengadu ke posko pengaduan ini yang dilakukan baik secara daring dan luring, juga 

di beberapa Disnaker sudah membuka posko tersebut. 
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Summary Untuk penyaluran BSU di Kantorpos, jam pelayanan diperpanjang menjadi Senin hingga 

Minggu pukul 08.00-20.00 waktu setempat. Hingga akhir November 2022, terdapat 11,6 juta 

pekerja telah menerima BSU yang disalurkan melalui Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, 

dan Kantorpos. Kami mengimbau pekerja yang belum mencairkan dana BSU agar segera 

datang ke Kantorpos," ujar Haris. Setelah memastikan terdaftar sebagai penerima BSU 2022, 

pekerja silakan langsung datang ke Kantorpos yang terdekat dari lokasi rumah maupun 

perusahaan. 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 bagi 14,6 juta pekerja akan berakhir pada Selasa, 27 Desember. 

Bagi pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU harus segera mencairkan dana. Jika tidak, maka 

terancam tak menerima BSU tahun depan."Apabila setelah tanggal batas akhir tidak dilakukan penarikan 

uang, maka dana yang ada dan belum dibayarkan, akan dikembalikan ke negara. Penerima yang tidak 

mengambil BSU, maka sangat besar kemungkinan akan tercatat dan tidak akan menerima lagi BSU tahun 

berikutnya," kata Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia (Persero) Hendra Sari.BSU diberikan kepada 

pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per 

bulan.PT Pos Indonesia (Persero) mendapat porsi menyalurkan BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) kepada 3,6 juta pekerja. Sementara sisanya disalurkan melalui Bank Himbara.Pekerja 

penerima BSU dipotret sebagai bukti telah menerima dana (Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)Direktur 

Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris mengatakan, pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan BSU sebesar Rp600 ribu kepada pekerja berpenghasilan di 

bawah Rp3,5 juta untuk menjaga daya beli masyarakat guna mempertahankan pertumbuhan 

ekonomi.Hingga akhir November 2022, terdapat 11,6 juta pekerja telah menerima BSU yang disalurkan 

melalui Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan Kantorpos."Tersisa satu juta pekerja yang memenuhi 

syarat, namun belum mengambil dana BSU. Kami mengimbau pekerja yang belum mencairkan dana BSU 

agar segera datang ke Kantorpos," ujar Haris.Pekerja dapat melakukan pengecekan untuk memastikan 

apakah dirinya terdaftar menerima BSU melalui website Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, maupun 

melalui aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia.Setelah memastikan terdaftar sebagai penerima BSU 2022, 

pekerja silakan langsung datang ke Kantorpos yang terdekat dari lokasi rumah maupun perusahaan. 

Cukup bawa KTP dan menunjukkan bukti terdaftar sebagai penerima BSU di aplikasi Pospay.Untuk 

penyaluran BSU di Kantorpos, jam pelayanan diperpanjang menjadi Senin hingga Minggu pukul 08.00-

20.00 waktu setempat. Perpanjangan jam pelayanan ini bertujuan mempermudah pekerja mengambil 

BSU tanpa mengganggu jam kerja."PT Pos Indonesia membuka layanan penyaluran BSU setiap hari, 

termasuk hari Sabtu dan Minggu," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad 

Djoemadi.Selain disalurkan melalui Kantorpos, PT Pos Indonesia mencairkan BSU melalui komunitas 

(perusahaan atau instansi) tempat pekerja berkumpul, dan petugas Kantorpos akan mendatangi bila ada 

pekerja yang sakit. 
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Summary Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) dan serikat buruh di provinsi 

tersebut melakukan pemantauan terhadap pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada 

pekerja di daerah itu. Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

Sulawesi Utara Jack Andalangi di Manado, Rabu, mengatakan saat ini serikat buruh bersama 

Disnaker kabupaten kota dan Provinsi Sulit telah turun ke lapangan untuk melakukan 

pemantauan pelaksanaan pembayaran THR itu. Bahkan beberapa hari lalu Gubernur 

Sulawesi Utara Olly Dondokambey juga sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh bupati 

dan wali kota di 15 kabupaten kota, untuk segera menindaklanjuti surat edaran menteri 

dengan melakukan pemantauan penyaluran THR. "Sampai saat ini belum ada informasi 

resmi dari pemantau terkait perusahaan belum melaksanakan pembayaran THR," kata 

Andalangi. 

 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) dan serikat buruh di provinsi tersebut 

melakukan pemantauan terhadap pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja di daerah 

itu.Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sulawesi Utara Jack Andalangi di 

Manado, Rabu, mengatakan saat ini serikat buruh bersama Disnaker kabupaten kota dan Provinsi Sulit 

telah turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pembayaran THR itu."Sampai saat 

ini belum ada informasi resmi dari pemantau terkait perusahaan belum melaksanakan pembayaran THR," 

kata Andalangi.Dia mengatakan sesuai aturan pembayaran THR tersebut paling lambat pada H-7 hari 

raya.Tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, THR itu sudah wajib dibayarkan oleh pengusaha, pemilik 

modal yang memperkerjakan pekerja."Ini merupakan kewajiban, dan secara moralitas, yuridis psikologis, 

itu wajib hukumnya bagi pengusaha untuk melaksanakan pembayaran THR itu," katanya.Menurut dia, 

ada sanksi jika perusahaan tidak melaksanakannya, seperti ada pembatasan kegiatan usaha, teguran 

keras, bahkan pembatasan secara permanen.Dia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah 

mengeluarkan edaran menteri tentang posko pengaduan penyaluran THR keagamaan.Bahkan beberapa 

hari lalu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey juga sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh 

bupati dan wali kota di 15 kabupaten kota, untuk segera menindaklanjuti surat edaran menteri dengan 

melakukan pemantauan penyaluran THR .Buruh yang tidak menerima THR, atau menerima tetapi tidak 

sesuai aturan, bisa mengadu ke posko pengaduan ini yang dilakukan baik secara daring dan luring, juga 

di beberapa Disnaker sudah membuka posko tersebut. 
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Summary Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) dan serikat buruh di provinsi 

tersebut melakukan pemantauan terhadap pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada 

pekerja di daerah itu. Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

Sulawesi Utara Jack Andalangi di Manado, Rabu, mengatakan saat ini serikat buruh bersama 

Disnaker kabupaten kota dan Provinsi Sulit telah turun ke lapangan untuk melakukan 

pemantauan pelaksanaan pembayaran THR itu. Bahkan beberapa hari lalu Gubernur 

Sulawesi Utara Olly Dondokambey juga sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh bupati 

dan wali kota di 15 kabupaten kota, untuk segera menindaklanjuti surat edaran menteri 

dengan melakukan pemantauan penyaluran THR. "Sampai saat ini belum ada informasi 

resmi dari pemantau terkait perusahaan belum melaksanakan pembayaran THR," kata 

Andalangi. 

 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) dan serikat buruh di provinsi tersebut 

melakukan pemantauan terhadap pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja di daerah 

itu.Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sulawesi Utara Jack Andalangi di 

Manado, Rabu, mengatakan saat ini serikat buruh bersama Disnaker kabupaten kota dan Provinsi Sulit 

telah turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pembayaran THR itu."Sampai saat 

ini belum ada informasi resmi dari pemantau terkait perusahaan belum melaksanakan pembayaran THR," 

kata Andalangi.Dia mengatakan sesuai aturan pembayaran THR tersebut paling lambat pada H-7 hari 

raya.Tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, THR itu sudah wajib dibayarkan oleh pengusaha, pemilik 

modal yang memperkerjakan pekerja."Ini merupakan kewajiban, dan secara moralitas, yuridis psikologis, 

itu wajib hukumnya bagi pengusaha untuk melaksanakan pembayaran THR itu," katanya.Menurut dia, 

ada sanksi jika perusahaan tidak melaksanakannya, seperti ada pembatasan kegiatan usaha, teguran 

keras, bahkan pembatasan secara permanen.Dia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah 

mengeluarkan edaran menteri tentang posko pengaduan penyaluran THR keagamaan.Bahkan beberapa 

hari lalu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey juga sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh 

bupati dan wali kota di 15 kabupaten kota, untuk segera menindaklanjuti surat edaran menteri dengan 

melakukan pemantauan penyaluran THR .Buruh yang tidak menerima THR, atau menerima tetapi tidak 

sesuai aturan, bisa mengadu ke posko pengaduan ini yang dilakukan baik secara daring dan luring, juga 

di beberapa Disnaker sudah membuka posko tersebut. 
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Summary Segera cairkan BSU 2022 tersebut di kantor pos terdekat dengan membawa bukti QRCode 

yang sudah di cetak dengan HP Anda. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebelumnya batas 

akhir pencairan tanggal 20 Desember 2022, sehingga jika tidak segera dicairkan makan akan 

hangus. Besaran nilai BSU tahun 2022 ini akan diberikan senilai Rp. 600.000 yang dapat 

diambil di kantor pos terdekat. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebelumnya batas akhir pencairan tanggal 20 Desember 2022, sehingga 

jika tidak segera dicairkan makan akan hangus.Besaran nilai BSU tahun 2022 ini akan diberikan senilai 

Rp.600.000 yang dapat diambil di kantor pos terdekat.Tetapi, Kementerian Tenaga Kerja melalui akun 

Instagram @kemnaker memberikan perpanjangan waktu pencairan yang sebelumnya tanggal 20 

Desember menjadi tanggal 27 Desember 2022.Sehingga, untuk kamu yang terkendala ketika melakukan 

pengambilan dapat segera memproses.Akhir tahun pemerintah akan melakukan laporan dan tutup buku 

anggaran tahun 2022, sehingga jika tidak segera dicairkan dana tersebut akan hangus.Segera cairkan BSU 

2022 tersebut di kantor pos terdekat dengan membawa bukti QRCode yang sudah di cetak dengan HP 

Anda.Berikut langkah mencetak QR Code dengan aplikasi Pospay dengan HP Anda :1. Download aplikasi 

POSPAY melalui Playstore dengan HP Anda2. Kemudian, buka aplikasi POSPAY dengan klik tombol (i) 

berwarna merah3. Klik logo kemnaker4. Pilih opsi BSU Kemnaker 1 pada kolom jenis bantuan5. Siapkan 

E-KTP penerima BSU6. Ambil foto E-KTP terbaru7. ulangi jika buram8. Lalu, lengkapi data yang diminta 
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